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 טראוו-ריפניירא

 סָאװ רענגעק ןוא םירבח ,רערעל ןגעוו ןציקס ןוא ןעייסע יד

 ענעדיישראפ וויא ןבירשעג ןענעז ,ךוב םעד ןיא טכעלטנפערַאפ ןרעוו

 ךעיײז ןיא ןשינעעשעג טימ גנַאחנעמַאװצ ןיא םֹורל -- ,ןטייצ

 ףעוואשרַאוו ןיא ,טייצרענייז ,ןרָאװעג טקורדעג ןענעז ייז ;ןבעל

 ןענעז ייז ןופ לײטַא ."רמשמה לע, ןיא ןוא ?םלועה , ןוא ,,טנייה,

 ײז ןַא ,תודע טגָאז ליטס רעייז ןוא יינסאדנופ ןרָאװעג ןבירשעג

 ןוא סעיצַאמע ערעדנוזַאב ןופ ןרָאװעג טסולפנייאַאב טשינ ןענעז

 ןכירטשירעטקַארַאכ עסיוועג טכַאמעג טלוב טשינ ייז ןיא ןענעז ךיוא

 רעייז ןיא עיניל עטמיטשאב א רעדָא ,ןטייקכעלגעזרעפ יד ןופ

 ןרָאװעג טנעכייצרַאפ זיױלב ייז ןיא ןענעז סע ,ןקריוו ןוא ןוט

  ,קרעוו ןוא ןבעל רעייז ןופ ןלטיּפַאק

 טבעלעג בָאה ךיא סָאװ ןשטנעמ יד ןגעוו זיולב ןבירשעג בָאה'כ

 ןיא יײז טימ ןענַאטשעג ןיב ןוא הציחמ רעייז ןיא טקריוועג ןוא

 ןוא םירבח יפלכ ןעוועג גהֹונ ךימ ךיא בָאה יֹוזַא .גנודניברַאפ

 -ראפ ןעגנוצַאשּפָא ןוא ןעגנורעדליש יד ןענעז רעבירעד .רענגעק
 ןענעז ייז ןוא טייקיטעט ןוא ןבעל ןיימ ןופ ןלטיּפַאק ןיא ןטכַאלּפ

 ,ןעוועג זיא גנואיצַאב ןיימ עכלעוו וצ ןשטנעמ ןגעוו ,וויטקעיבוס

 טשינ ךיא בָאה ,עוויטאגענ א ,הביס זיא-טשינירעסָאװ א בילוצ

 ,ןבירשעג

 רעכעלנעזרעפ ןיימ טיול ,ןזיוועג ָאד ןרעוו רעלטייצטימ עניימ
 ןיא ןעמונרַאפ ןבָאה ייז סָאװ טרָא ןטיול ןוא יז וצ גנואיצַאב
 ,טייקיטעט ןוא ןבעל ןיימ

 ןשטנעמ טימ זיולב טקיטפעשַאב ךוב םעד ןיא ךימ בָאה'כ
 רעד ןיא טקריוועג סנעטסיימ ןבָאה סָאװ ,דנַאלסור ןוא ןליוּפ ןוֿפ



 םיובנירג קחצי

 וצ ןעוועג הכוז בָאה'כ רעכלעװ ןיא ןבעל ןיימ ןופ הפוקת

 .העפשה ןוא טייקיטעט ןיימ ןופ טקנופכױה םוצ ןכיירגרעד

 ַא ריא טימ ןוא הפוקתילארשייץרא יד ןעמוקעג ןיא רעהכַאנ

 רימ ןגעוו טדער ןעמ ןעוו .גנַאגרעדינ ןוא דנַאטשליטש ןופ דָאירעּפ

 ןשילױּפ ןופ גיהנמ רעד, ןגָאז וצ טניווועג ןעמ זיא ,דנַאל ןיא ָאד

 ןיא טייקיטעט ןיימ ןגייוושליטש טימ ייברַאפ טייג'מ ןוא "םוטנדיי

 לײטנָא ןיימ ןגעוו ןיד-קספ רערעטיב ַא זיא סָאד ןוא ,לארשי-ץרא

 ךפ ךשמ ןיא גנוריפנָא רעשיטסינויצ רעד ןופ טעברַא רעד ןיא

 -- טײצ עטסיװעג ַא ,רעטעּפש ןוא ,ףמַאק ןוא ןפַאש רָאי ןעצעביז

 ןיא לרוג ןיימ ןעוועג זיא ַאזַא ,גנוריגער רעקילייװטייצ רעד ןיא

 ראפ טעברַא יד רעכלעוו ןיא ,גנוגעװַאב-טלעוװ רעשיטסינויצ רעד

 ירָאטקַאּפ רעקידנעמיטשאב רעד ןעוועג זיא לארשי-ץרא

 ןיימ .תופוקת ייוצ ףיוא טלייטעג םינינע יד ןענעז רעבירעד

 .דנַאל ןיא ָאד ןבעל ןיימ ןֹוא תולג ןיא ןבעל

 ןַאמצייוו ,לצרעה ןגעוו עניימ ןעלקיטרַא לָאצ רעטיורג רעד ןופ

 ךוב םעד ןיא ךיא בָאה לארשייץוא ןיא ןטייקכעלנעזרעפ ערעדנַא ןוא

 הכוז לעװ ךיא יצ סייוו רעוו .םענייא ןייק וליפא טכַארבעג טשינ

 .שקירדעגּפָא ןעז ןוא קורד םֹוצ ןטיירגוצ ,ןעלמַאז וצ ייז ןייז

 ןיימ ןגעוו לקיטרַא םעד ןבעגעג ךיא בָאה ךוב ןופ ביֹוחְנֶא םייב

 -ןעפָא רעד בילוצ רָאנ ,ןײלַא םא-דוככ בילוצ זיולב טשינ .רעטָאפ

 טָאה סָאװ ,רימ ףיוא רענייז חעפשה רענעטלַאהַאב ןוא רעקיטכיזנָא

 םעד בָאה'כ ,ןרָאי יד ןופ ףיול םעניא טשרע טקעלּפטנַא רימ ךיז

 יטלעו רעטיווצ רעד ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןבירשעג לקיטרַא

 ןטלַאהטנע טָאה סָאװ ,ץיטָאנ ןסיוועג א ףיוא רעפטנע סלא ,המחלמ

 םעד ךיא בָאה ןרעױדַאב םוצ .ןעגנולעטשטסעפ עקיטכירנוא ךס ַא

 .יינספיוא ןבירשעג םיא בָאה'כ ןוא ןכוזפיוא טנעקעג טשינ לקיטרַא

 ןרױלרַאפ זיא ןבײרש לָאמ ןטייווצ םייב בוא ,רעיודאב'כ

 טָאה סָאװ ליפעג סָאד ,ןעמוקעגסיוא רעטַאלב רעדָא .ןעגנַאגעג

 .ןביירש לָאמ ןטשרע םייב טשרעהַאב ךימ

 ןצנַאג םעד טימ ,עניימ תונורכז יד רעביא ךיא ביג טָא ןוא

 .רענעייל םענופ לייטרוא םעד ,ייז טנעכײצַאב סָאװ גנַאגוצ ןעמיטביא



 רעטאפ ןיימ

 ןובשח ןיימ טול ,רעטָאֿפ ןיימ ייב םינוקז-|ב א ןעוועג ןיביכ |

 ןעוועג ,ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא ןעוו ראי 56 ןעוועג טלַא רע זיא

 טָאה רע סָאװ תורצ עלָא ץָארט ,עיגרענע ןוא תוחוכ לופ ךָאנ רעבָא

 / ןֿבעל ןייז ןיא ןייטשוצסיוא טָאהעג

 טשיג טָאה סָאװ ,דגנתמ ַא בר ַא ןופ ןוז א ןעוועג זיא רע

 רעייז סָאװ ,םיקידצ יד ןופ טעטירָאטױא יד ךיז רעביא טנעקרענַא

 ףיוא ,הפוקת רעגעי ןיא ןעוועג קרַאטש סרעדנוזַאב זיא טפַאשרעה

 ןוא רעטָאפ ןייז ןגעוו .םינבר ערעייז ןוא ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד

 טשינ לָאמניק רימ רע טָאה החפשמ ןייז ןופ םַאטשּפָא ןגעװ
 טָאה רע .ןרעטלע ענייז ןגעוו ןגערפ לָאמַא םיא געלפ'כ ,טלייצרעד

 ןוא בר ַא ןעוועג זיא רענייז רעטָאּפ רעד :טרעפטנעעג ןרעג רימ
 -- ןוטעג טכַארט ַא ךיא בָאה -- ! דמלמ ַא ,דמלמ ַא -- עדייז רעד

 םידמלמ ןוֿפ ןטלַאטשעג יד ןענַאטשעג ןענעז ןגיוא עניימ רַאֿפ ןוא

 ֿבָאה'כ ןוא קצָאלֿפ ןיא ןךוא קסנַאלּפ ןיא ןעזעג בָאה'כ עכלעוו

 ןגעוו ןלייצרעד רימ לָאז רע רעמ ןטעב ןצ םיא ןיוש טרעהעגפיוא

 | ,"סוחי, רעזנוא

 בורק ַא םענייא ןופ טסוװרעד סעפע ךימ ךיא בָאה טָא ןוא

 ןייאראֿפ ןופ בר םנופ ןוירב ַא טכַארבעג ךימ טָאה סָאװ ,םעניימ

 רעביא רפס ַא סנייז ןגעוו עקירעמַא ןיא טײלסדנַאל רעצפרעש ןופ

 | | ,הרות-ישודיח
 טרָאד ןוא ,רֿפס םעד טָא וצ המדקה א ןויוועג רימ טָאה רע

 סרעטָאּפ ןיימ ןגעוו סעיצַאמרָאפניא עסיוועג ןענופעג ךיא בָאה
 -טרופקנארפ ןופ יז טמַאטש סעיצַאמרַאפניא יד טָא טיול ,החּפשמ

 יוװ ,זיא ןעמָאנ ריא ןופ םַאטשּפָא רעד ןוא ,דנַאלשטיײד ןיא ,ןײמיםַא

 רעד ןוֿפ ,טָאטש רעד טָא ןופ ָאטעג םעניא גהנמ רעד ןעוועג זיא סע
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 םיובנירג קחצי

 -- ןענַאדנופ ,"םיוב רענירג, : זיוה ןפיוא ןעגנָאהעג זיא סָאװ דליש

 ,םיובנירג

 טימ זיוה ַא ןענַאטשעג זיא החּפשמ סרעטָאפ ןיימ ןופ זיוה ןבענ

 יסייו ןעמָאנ רעד ןענַאדנופ ןוא ,"עזָאר עסייוו, טפירשפיוא רעד

 ךופ לקינייא ןַא ,בר ןטנַאמרעד םנופ ןעמָאנ רעד זיא סָאד ,עזָאר

 ןסימ טַאהעג הנותח טָאה סָאװ ,רעטסעווש סרעטָאפ ןיימ ןופ רענייא

 -אסכ םעד טנ'שריעג .סיוא טזייו ,טָאה רעכלעוו ,בר רעצּפרעש

 .ןדייז ןיימ ןופ תונברה

 ךיא בָאה ,ןמָאנ ןבלעז םעד ןסייה עכלעוו ,םיבורק עניימ טימ

 .קצָאלּפ ןיא רעליש-עיזַאנמיג ַא ןעוועג ןיב ךיא תעב ,טנעקַאב ךימ

 יד ןיא ןפיוקפיוא ןגעלפ ייז סָאװ ,םירחוס-רעייא ןעוועג ןענעז ייז

 טקישעג ייז ןבָאה סָאװ ,ןרעטרַאּפסקע יד ןפיוקרַאפ ןוא רעפרעד

 .דנַאלשטייד ןייק

 ץוחַא ,עיצַאּפוקָא-רעלטיה רעד תעב ןעמוקעגמוא עלַא ןענעז יז

 ןרָאװעג לצינ זיא סע .רפס ןופ רבחמ רעד .בר ןטנָאמרעד םעד

 םוצ המדקה רעד ןיא ,קרבדינב ןיא טנייה טניווו סָאװ רענייא זיולב

 ךוא םיובנירג תוחּפשמ יד זַא ,טלייצרעד טרעוװ רפס ןטנָאמרעד

 ןופ ףוס םייב .טנייש סע יװ ,ןלױּפ ןייק רעבירא ןענעז עזָארסייוו

 רעד טצעזַאב ךיז טָאה סע ווו לטעטש םעניא .טרעדנוהרָאי-ןטנעצכַא

 םכחידימלת סלַא טנַאקַאב ןעוועג רע זיא ,החּפשמ רעד ןופ שאר

 טיצ סוחי ןייז ,טסייה'ס ,"לקינייא ס'י"שר, :ןפורעג םיא טָאה'מ ןוא

 ,יולע סלַא טנַאקַאב ןעוועג זיא ,עדייז ןיימ ?ןוז ןייז .ץי"שר ןופ ךיז

 רעד ןיא ,ליכשמ רעטנַאקַאב ןוא ריבג א ,רענזָאּפ המלש 'ר ןוא

 םסלַא םייח ַא ךיז וצ ןעמונעג םיא טָאה ,ןשטיװעקשַאּפ ןופ הפוקת

 ,ןיז ענייז רַאפ רערעל

 סע זַא .טסווועג ךיא בָאה רעטָאפ ןיימ ןופ ןעגנולייצרעד יד ןופ

 המלש 'ר ןוא םיא ןשיווצ גנודניברַאפ עסיוועג ַא טריטסיזקע טָאה

 ,רעטָאּפ ןיימ ןופ טוט ןכָאנ .טרערַאפ רעז טָאה רע ןכלעוו ,רעֶנזָאפ

 טרָאּפסַאּפ ןייז ןיא טקוקעגניײרַא לָאמניײא ךיא בָאה ,רעטלע ןפיט ןיא

 טנכייצרַאפ ןענופעג ,גנורעדנווורַאפ עסיורג ןיימ וצ ,טרָאד בָאה ןוא

 טנעקעג טשינ בָאה'כ .(רעױּפ ,רעציזַאב-דרע) "ןינאיטסערק, --

 ןופ ןוז ַא ,רעטָאפ ןיימ זַא ,טריסַאּפ טָאה סָאד ױזַא יוװ ןייטשרַאפ

 רעד ןופ רעכיב-סעקירטעמ יד ןיא ןרָאװעג ןבירשרַאפ זיא ,בר ַא

 סס



 רוד ןיימ ןופ

 יפױוא רימ זיא ןינע רעד .טריוװדנַאל סלַא גנורעקלעפַאב רעשידיי
 עניימ ןרעטײרבסױא ןבױהעגנָא בָאה'כ ןעוו ןרָאװעג טרעלקעג

 -טפַאשרעה רעד ןיא ןליוּפ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד ןיא תועידי

 םעד יאלָאקינ רַאצ ןופ ןטייצ יד ןיא ,ןשטיװעקשַאּפ ןופ הפוקת

 ןלוּפ ןופ גינעק סלַא ןרָאװעג טניורקעג זיא רעכלעוו ,ןטשרע

 ,רעטילימ ןשיסֹור םוצ רענלעז סלַא ןדיי ןמענ וצ "הריזג, יד
 ןליֹוּפ ףיוא ןעוועג לח טשינ זיא ,רָאי-25 ןופ טייצ-טסניד ַא ףיוא

 עשינַארט עריא טנעקעג טשינ ןלױוּפ ןיא ןעמ טָאה רעבירעד

 -הלהק יד ןופ ןעגנונעדרַארַאֿפ יד טול ?סרעּפַאכ , יד : ןטַאטלוזער

 רעניווונייא יד ףיוא ךיוא ןעוו ,רעבָא ,"ןטסינָאטנַאק , יד ןוא םיסנרּפ

 יא ןדיי עשיליוּפ יד ךיוא ייז ןשיווצ ןוא ךיירגינעק ןשיליוּפ ןופ

 "רַאפ זיא ,רעטילימ ןיא ןעניד וצ טכילפ יד ןרָאװעג טגיײלעגפױרַא

 ןענעז סע ןוא רָאי ןעצ ףױא טייצ-טסניד יד ןרָאוװעג טרענעלק

 ןענעז סָאװ עלַא יד טכילפ-טסניד-רעטילימ ןופ ןרָאװעג טײרפַאב

 רעטיגדנַאל יד ןיא עיצַאזינָאלָאק עכעלטּפַאשטריװדנַאל וצ רעב"רַא

 טכעלטנפערַאֿפ ןבָאה םינבר עטסנעעזעגנָא יד .ןדיי עכייר יד ןופ

 ןופ טכילפ רעד ןגעוו ןוא עיצַאזינָאלָאק רעד טָא תבוטל ףורפיוא זַא

 ,רעטיג ערעייז ןיא סעינָאלָאק ןפַאש וצ ,רעמיטנגייאידנַאל ןדיי

 חביבס רעד ןיא טוגידנַאל א טאהעג טָאה סָאװ ,רענזַאּפ ודמלש 'ר

 יד ןשיווצ ןעוועג זיא -- ןסייהעג סע טָאה ירָאכוק -- קסנָאלּפ ןופ

 טרָאד טָאה רע ,לעּפַא םעד ףיוא ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ עקינעי

 רעטָאפ ןיימ ךיוא זַא ,סיוא טזייוו סע ןוא ,הבישי ַא טלעטשעגפיוא

 ןרָאװעג ןבירשראפ זיא ןוא הבישי רעקיזָאד רעד ןיא טנרעלעג טָאה

 ,טריװדנַאל סלַא רעכיב-עקירטעמ יד ןיא ןוא ,טרָאד טסינָאלַאק סלָא

 ןיא ןקוקוצנײרַא ןעמוקעגסיוא טשינ רימ זיא ןבעל סרעטָאפ םייב

 טיײדַאב סע סָאװ ,ןגערפ םיא טנעקעג טשינ בָאה'כ ןוא טרָאּפסַאּפ ןייז

 טלָאמעד ןענעז עכלעוו ,סַאלק-םירעיוּפ םוצ ענייז טיײקירעהעגנָא יד

 ."םיצירּפ , יד ןרַאה ערעייז רַאפ טעברַאעג ןוא ענעגייא-בייל ןעוועג

 ןעועג לח טשינ ,ךיז טיײטשרַאפ ,זיא ןטסינָאלָאק עשידיי יד ףיוא

 ,םוטנגייא-בייל ןופ ץעזעג סָאד

 ענייז ןגעו ןעגנולייצרעד סרעטָאּפ ןופ טסווועג רעבָא בָאה'כ

 -סגנורערַאפ ןייז ןגעוו ןוא רענזָאּפ המלש 'ר טימ ןעגנודניברַאֿפ

 יד טָא ןופ רוקמ רעד זַא ןעוועג רעשמ כָאה'כ ,םיא וצ גנואיצאב
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 םיובנירג קחצי

 ןא ןעוועג זיא סָאװ ,רעטָאפ ןופ ןעגנואיושנַא יד ןענעז ןעגנואיצַאב

 ןופ םוחת ןיא ןבילבעג ןענעז סָאװ יד ןשיוװצ ,ליכשמ רעוויטקַא

 גנודליב ןטײרּפשרַאפ וצ טבערטשעג ןבָאה ןוא ןבעל-סקלָאפ ןשידיי

 ,ןיד ןזעיגילערישידיי ןופ לוע םעד ייז ןרעטכיילרַאפ ןוא ןדיי ןשיווצ

 םוטכייר ןייז ,רעטסומ סלַא ייז רַאפ טנידעג טָאה רענזָאּפ המלש 'ר

 ןבָאה טכַאמ רעד טימ ןוא םיצירפ יד טימ ןעגנואיצַאב ענייז ןוא

 ירַאפ טשינ ןוא ןבעל-סקלָאפ ןשידיי ןופ טרעטייוורעד טשינ םיא

 ךיז ןסיגפיונוצ ַא וצ טבערטש סָאװ ,טנַאלימיסא א ןיא םיא טלעדנַאוװ
 עשיטילָאּפ ענייז ןוא רוטלוק ,ךַארּפש ןייז ,קלָאפ ןשיליוּפ ןטימ

 עשילױּפ יד ןופ ןברק ַא ןלַאפעג זיא רע ,טרעקרַאפ ,סעיצַאריּפסַא

 ןופ ןרָאי יד ןיא טלָאמעד ,טקידלושַאב םיא ןבָאה עכלעוו ,עטמַאַאב

 ןוא טכַאמ רעד ןגעק תוריבע ןיא ,1820/21 דנַאטשפיוא ןשיליופ

 ,הדיגב

 טָאה רע .ליֹומ סרעטָאּפ ןופ טרעהעג טשינ ךיא בָאה סָאד טָא

 םעד ןדייז ןגעוו ,טייקיטעט ןוא ןבעל ןייז ןגעוו טלייצרעד טשינ רימ

 ,םידיסח יד דצמ ןעגנוגלָאפרַאפ ןייטשוצסיוא טַאהעג טָאה סָאװ ,בר

 ךעלטעטש ייווצ ,ץּפרעש ןוא קסלעשַאנ ןיא בר ןעוועג זיא רע תעב
 'ר טימ ןעגנואיצַאב ענייז ןגעוו ךיוא יו ,קסנָאלּפ טימ תונכש ןיא

 בָאה םיא טימ סעומש ַא תעב לָאמ עקינייא זיולב .רענזָאּפ המלש

 יד טכַאמעג עילַאק ןבָאה עטמַאַאב עשיליופ יד זַא ,טרעהעג ךיא

 דנַאטשפיוא ןופ טייצ רעד ןיא ןקַאילָאּפ ןוא ןדיי ןשיווצ ןעגנואיצַאב

 ךָאנ ןעמוקעג זיא סָאװ הפוקת-גנוטלַאװרַאפטסהלעז רעד ןיא ןוא

 ,ןבָאה רעֶנזָאּפ המלש 'ר ןופ תורצ יד ןגעוו ןעגנורעניארעד יד .םיא

 ןעגנואיושנַא ענייז ףיוא העּפשה ַא טַאהעג ,סיוא טעז

 יךַאװ ןכוזַאב טגעלפ ,שילױּפ ןענַאטשרַאפ טָאה רעטָאפ רעד
 רעזדנוא ןיא ןכערּפשעג ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא סרעטַאעט רעוועש
 ןטסיטרַא עטנַאקַאב ןגעוו ןוא ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט ןגעוו זיוה

 טָאה שיסור .שיליוּפ ןדער סָאד ןעוועג ךעלרעווש םיא זיא סע רעבָא

 טָאה ,םכח-דימלת ַא יװ טנַאקַאב ןעװעג .ןענַאטשרַאפ טשינ רע

 וצ ןוא ,רעטָאפ ןייז ןופ ןגעוו יד ןיא ןייג טלָאװעג טשינ רעבָא

 עיסעפָארּפ עטמיטשַאב ַא .הסנרּפ ןופ רוקמ ַא רַאפ תונבר סָאד ןכַאמ

 ענעדישרַאפ טימ טקיטפעשַאב ךיז טָאה רע ,טַאהעג טשינ רע טָאה

 "עגנַא עסיוועג ןגעוו ןשטנעמ תוצע ןבעג טימ רקיע רעד ,םינינע
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 דוד ןיימ ןופ

 ןעיורטרַאֿפ טַאהעג ןבָאה ןדיי יד ,ןטכירעג יד ןיא ערעייז ןטייהנעגעל

 ןעועג ךָאד זיא רע לייוו ,ץעזעג ןופ שינטנעק ןֹוא המכח ןייז וצ

 עשילוּפ יד .הכלה ישוריפ יד ןיא טגװַאהַאֿב ןוא םכח-דימלת א

 ויא רעכלעוו ,ןטשרע םעד ןָאעלָאּפַאנ ןופ טקעדַאק םעד ןוא ןצעזעג

 ןופ ןטייצ יד טייז ןלױּפ ןיא ץעזעג עקידנעטכילפרַאפ סָאד ןרָאװעג

 עקידנשרעה יד ,טנרעלעג טשינ רע טָאה ,םוטנעטשריפ ןשיליופ

 יד ןופ טייו ןעוועג ןוא ,טנעקעג טשינ רע טָאה דנַאל ןיא ךַארּפש

 ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה סָאװ ןדיי ןשיווצ ןטפעשעג-סגנולטימרַאֿפ

 עשיסוד ןוא עשילױּפ טימ םיניגע ערעייז ןיא רעבעג-הצע ַא

 ףעלטימרַאֿפ ַא ןייז טנעקעג טשינ ,ךיז טײטשרַאפ ,ןוא ,עטמַאַאב

 ךיז ןבָאה ךָאד ןוא ."רעבעג-הצע , ערעדנַא יוו ,דחוש ןבעג םייב

 ךיז ןוא דנַאטשרַאֿפ ןייז ןיא טביױלגעג ןבָאה סָאװ ןדיי ןענופעג
 .לג,ד,א םינוסכס ,ןגארפ-סטכער ןוא םיא וצ טעדנעוועג

 עכלעוו ,עדלָאג החּפשמ רעד ןופ טמַאטשעג טָאה יורפ עטשרע ןייז

 -רָאי ןקידנפיול ןופ ביֹוהנֲא ןיא ןעונָא סיורג וצ טכיירגרעד טָאה

 זיולב רעכלעוו ןופ ,רעדניק ךס ַא ןריובעג םיא סָאה יז .טרעדנוה

 -ץרַאה ַא ןופ ןברָאטשעג זיא יז ןוא ,ןבעל םייב ןבילבעג זיא רענייא

 ןלַאפעגסױא זיא הפוקת רעד טָא ןיא ,רעטלע ןגנוי א ןיא טייהקנַארק

 טריזינַאגרַא טָאה רע .(קצנילפ) קנַאלּפ ןיא רעטָאפ ןופ טייקיטעס יד

 ווו ,"רדח, ַא טעדנירגעג טָאה סָאװ "הישותו המכח , טּפַאשלעזעג ַא

 יד ,קודקד ןוא ך"נת ךיוא רָאנ ,ארמג זיולב טשינ טנרעלעג טשה'מ

 ןופ הטיש יד .עשיווטיל א ןעוועג זיא ארמג ןענרעל ןופ הטיש

 ,טכחידימלת ןטנַאקאב ַא ַא ןדַאלעגניײא רע טָאה קעווצ םעד וצ ,טשּפ

 ןנַאטשעג זיא רעכלעוו ,עינרעבוג רעקלַאוווס ןופ רעווָאטיליֿפ םייח 'ר

 טגײלעגפױרַא טָאה רע ןוא םינבר עשיווטיל ןופ העפשה רעד רעטנוא

 טלַאטשנַאןרעל םעד טָא ייב ."רדח, םעיינ םעד ףיוא םתוח ןייז

 ךיא בָאה ריא ןופ ךעלטשער סָאװ ,קעטָאילביב ַא ןענופעג ךיז טָאה

 ןיב ךיא ןעוו ,רעכעלטגנוי סלַא ןוא ןרָאי-רעדניק עניימ ןיא ןעזעג

 טרָאד ןעוועג ןענעז סע .עיזַאנמיג רעקצַאלּפ ןיא רעליש ַא ןעוועג

 ךיא יוװ ,הפוקת רענליוו ןוא רענילרעב רעד ןופ רעטימ-הלכשנ

 "תבוח ,קחצי-תדקע : עיּפָאזָאליפ רעכילרעטלאלעטימ רעד ןופ רעכיב

 טימ ,ךיא בָאה רעכיב יד ןופ לייט ןטסערג םעד .וויא.א תוכבלה

 יָאילביב רעשיטסינויצ רעד טקנעשעג .רעטָאּפ ןיימ ןופ המכסה רעד
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 םיובנירג קחצי

 ןייארַאֿפ ןשיטסינויצ ןטשרע םייב טעדנירגעג בָאה ךיא סָאװ ,קעט

 ,קצָאלּפ ןיא

 ןעוועג זיא סָאװ "רדח, רעד ,"הישותו המכח. טפַאשלעזעג יד

 ("םינקותמ םירדח,) "םירדח, עטרימרָאפער יד ןופ רעגָאזנָא רעד

 ,קעטָאילביב יד ןוא .גנוכַאװרעד רעלַאנָאיצַאנ ןופ הפוקת רעד ןיא

 טימ ."אקטאקאלאק, :טָאּפש טימ ןפורעג ןדיי רעקצָאלּפ יד ןבָאה

 ירעלוק עשידיי א עטכישעג רעד ןיא רעבירא זיא ןעמָאנ םעד טָא

 רעיינ ַא טשרעהעג טָאה ייז ןיא סָאװ ,עטשרע יד ןופ ,עיצוטיטסניא

 ליומ סרעטָאפ ןיימ ןופ ןעמָאנ םעד טָא טרעהעג בָאה'כ ןעוו .טסייג

 ןוא רעוו טגערפעג טשינ ךיא בָאה ןדיי רעקסנָאלּפ ערעדנַא ןופ ןוא

 ױװ טקנוּפ .ןבעגעג ןמָאנ ַאזַא עיצוטיטסניא רעד ןעמ טָאה סָאװרַאֿפ

 טפרַאדַאב טלָאװ'כ סָאװ ,ןכַאז ערעדנא ךס ַא טגערפעג טשינ בָאה'כ

 רעד טימ ןבעגעגּפָא שטנעמ רעגנוי סלא ךימ טלָאװ ךיא ןעוו ,ןגערפ

 טעדנעוועג ןעוועג ןענעז ןעקנַאדעג עניימ רעבָא -- ,טײהנעגנַאגרַאפ

 וזַא ןרָאװעג זיא טייהנעגנַאגרַאפ יד טָא ןעוו ,טציא ,טפנוקוצ רעד וצ

 ןוא השודק ןופ לאערא םעד בילוצ ,רעצרעה עדעזדנוא רַאפ רעייט

 ןדיי עשילוּפ ןופ גייטשפיוא םעד ןופ סױרַא טלַארטש סָאװ הרובג

 -טלעוו רעטייווצ רעד ןיא םוקמוא רעייז ןוא הפוקת רעטצעל רעד ןיא

 סגערפעג טשינ בָאה'כ סָאװ ,ןייז לחומ טשינ רימ ךיא ןעק ,המחלמ

 ,טייקיטעט ןייז ןוא ןבעל ןייז ןיא ןעגנוריסַאּפ יד ןגעוו רעטָאפ םעד

 .םיזמר ןוא תועידי ךעלקערב טימ טגינגַאב ךימ בָאה'כ ןוא

 זיא טכילפ ןייז זַא ,קנַאדעג ןופ ןעוועג טייוו זיא רעטָאּפ רעד

 רע סָאװ ןוא טבעלעגרעביא טָאה רע ץלַא סָאװ ןוז ןייז ןלייצרעד וצ

 וטעגפיוא ןוא ןרַאפרעד ,ןעזעג טייצסנבעל רעגנַאל ןייז ןיא טָאה

 ַא ןיא טקוקעגניירַא רעדָא ןגייווש בור'ס רע טגעלפ בוטש ןיא

 טא רוד ינב ענייז ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא רעבָא .גנוטייצ רעדָא

 רערעהוצ ענייז ,ןלייצרעד ןוא ןריטוקסיד ,ןסעומש וצ טַאהעג ביל רע

 ןיא סערעטניא סיורג ןענופעג ןוא ,רעטרעוװ ענייז ןרעהסיוא ןגעלפ

 סָאװ ערעדנַא טַאהעג ךיא בָאה ןרָאיײטנגוי ןוא רעדניק ןיימ ןיא ,ייז

 ןיא לָאמַא ןעוועג ןיב'כ ןעוו ןוא ,רעקיטכיוו רַאפ ןטלַאהעג בָאה'כ

 ךיא בָאה טניירפ ענייז ןוא רעטָאפ ןיימ ןופ טפַאשלעזעג רעד

 רָאנ ןוא רעױא ןיײא טימ זױלב ןסעומש יד וצ טרעהעגוצ ךימ

 ,זייוולייט
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 רוד ןיימ ןופ-

 ;טרָאד ןענרעל גָאט ןייא ךָאנ "רדח, סָאד טזָאלרַאפ בָאה'כ ןעוו
 ךמערפ םיא זיא'ס .ןענרעל ךימ ןבױהעגנָא ןיילַא רעטָאפ רעד טָאה

 ןזיווַאב טשינ טָאה רע ,ןעגנולייצרעד ך"נת יד ןופ עיזעָאּפ יד ןעוועג

 ףימ ןוא טצנַאלּפרַאפ טשינ ךיוא ןוא עיזַאטנַאפ ןיימ ןדניצוצנַא

 ,טלַאהניא םוצ טפַאשביל ןייק

 ןוא ןיד םעד טיהעגּפָא רע טָאה בוטש ןיא גנוריפ רעד ןיא
 רעבָא .טכיזניה רעד ןיא ןעוועג ליקמ ךסָא טָאה רע רעבָא ,גהנמ
 סױרַא טלַארטש סָאװ עיזעָאּפ יד סרעדנוזַאב ןוא ןרעייז טסייג םעד

 -גואנייא ןייק וליפַא ,ןכַאמוצ טלוב ןזיװַאב טשינ רע טָאה ייז ןופ

 םיא קנעדעג'כ ,ליומ ןייז ןופ טרעהעג טשינ ךיא בָאה ןוגינ ןקיצנייא

 ןקידתבש םעד .עידָאלעמ רעדָא ןוגינ ַא ןעמורברעטנוא לָאמַא טשינ

 יוזַא ןוגינ םוש ןָא ןגָאז רע טגעלפ ,"שודיק , ןקיד'בוט-פוי רעדָא

 רענעקורט ַא ןעוועג טשינ זיא רע רעבָא .הדגה עקיד'חסּפ יד ךיוא

 רימ יװ ךיא קנעדעג גָאטיוצ-טנייה זיב ,ןליפעג ןָא טסילַאנָאיצַאד
 - גדובצניג ןרהא יכדרמ ןופ ךוב םניא קידנענעייל טגייוועג עדייב ןבָאה

 ןייז ןופ גנורעדליש יד ,ןטשרע םעד ןָאעלָאּפַאנ ןופ עטכישעג יד

 .אנעלעה לזדגיא םעד ףיוא ,טפַאשנעגנַאפעג רעשיטירב רעד ןיא טיזט

 .רעדניק עשידיי רַאּפ לושיסגנוריגער ַא ןיא טנרעלעג בָאה'כ

 םרעטָאפ ןיימ טול ,קסנָאלּפ ןיא ןרָאװעג טנפעעג זיא עכלעוו

 טַאהעג ןצנַאטסניא-סגנואיצרעד יד ןבָאה ץעזעג ןטיול .וויטַאיװיניא

 השקב רעד טול ,רעדניק עשידיי רַאפ לוש ַא ןפַאש וצ טכילפ יד
 סע לָאצ סנעמעוו ,רעייטשיסגנואיצרעד טלָאצעג ןבָאה סָאװ ןדיי ןופ

 יד טריזיגַאגרָא טָאה רעטָאפ רעד .ץעזעג ןיא ןרָאװעג טרימרָאנ זיא

 לוש ַא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא קצָאלּפ ןיא ןוא ןרעטלע לָאצ עקיטיזנ
 ּפיט םעד ןֹופ ןלוש יד ןופ םַארגָארּפרעל ןיא .ןסַאלק ייווצ טימ
 ןוא עיגילער ןופ םידומל יד ךיוא ןרָאװעג ןסָאלשעגנייא ןענעז

 וצ ידכ קיטיוג זיא סָאװ סָאמ רעד ןיא .,ךַארּפש רעשיאערבעה

 םידומל יד ןעמ טָאה ,שיטקַאפ ,תוליפת יד ןייטשרַאפ ןוא ןענעייל

 יד ןוא טגנַאלרַאפ טשינ סע ןבָאה ןדיי יד .טנרעלעג טשינ ללכב

 טשינ ןײלַא ןבָאה ,ןרַאנימעס-סגנוריגער ןופ ןטנעירוטיבא ,רערעל

 ילז ןבָאה ,טנעקעג ָאי ןבָאה ייז ביוא ןוא ,שיאערבעה ןייק טנעקעג

 סלַא טשינ סרעדנוזַאב ,ללכב ךַארּפש יד ןטכירעטנוא טלָאװעג טשינ

 דומיל םעד טגנַאלרַאפ טשינ ןבָאה ןדיי יד ,דומל-עיגילער ןופ לייט
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 םיובנירג קחצי

 טָארגָארּפ ןטיול ,ןלוש-סגנוריגער יד ןיא ,עיגילער ןוא שדוק-ןושל ןופ

 יד טגנַאלרַאפ טשינ ךיוא ןבָאה ייז .טכַאמ רעשידיי-טשינ רעד ןופ
 יד ןֹוא ,רערעל עשידיי רַאפ רַאנימעס ןלעיצעּפס ַא ןופ גנודנירג
 ,םעד ןגעוו טכַארטעג טשינ וליּפַא ןבָאה ןצנַאטסניא-טכַאמ עשיסור

 רעד וצ זיוהרָאפ ַא לוש-סקלָאפ רעד ןיא ןעזעג טָאה רעטָאפ רעד
 טערו רע זַא ,טרעהעג םיא ןופ ךיא בָאה לָאמנײא טשינ ,עיזַאנמיג

 וצ רעטייוו ןכעלגעמרעד רימ ןוט וצ חוכב זיא רע סָאװ ץלַא ןוט

 ןסַאלק ריפ ןקידנע לָאז ךיא ןעוועג זיא גנובערטש ןייז .ןענרעל
 רַאפ ראנימעס םעניא ןרעו ןעמונעגנָא רעטעּפש ןוא עיזַאנמיג

  ,םינבר עטרעלקעגפיוא

 עידנעפיטס ַא ןעמוקַאב לעװ ךיא זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע

 טלַאטשנא ןַא ,םינבר עטרעלקעגפיוא ןדליבסיוא רַאפ טעטימָאק םנופ

 רַאֿפ תסנכה"תיב םעד ייב טריטסיזקע טָאה סָאװ ,ןדיי עשיליוּפ ןופ

 "טסעדנופ .עשרַאװ ןיא ,סַאג רעקצַאמָאלט רעד ףיוא עטרעלקעגפיוא
 ,גנואיצרעד רעזעיגילער ןיימ רַאפ טגרָאזעג ליפ טשינ רע טָאה ןגעוו

 ןטױל ץלַא טריפעג ,טגָאזעג יוװ ,ךיז טָאה ,זדנוא ייב בוטש ןיא

 ןגָארטעג טָאה רעטומ יד ןעוו טייצ ַא ןעוועג .גהנמ ןוא ןיד ןשידיי

 טָאה יז ןוא ןרָאװעג סאמנ ריא זיא סָאד ןעו רעבָא ,לטייש ַא

 ,םעד ןגעק ןעוועג טשינ רעטָאפ רעד זיא ,לטייש סָאד ןָאטעגסיױא

 וצ ליקמ ןעוועג גהונ ךיז טָאה רע זַא ,טנָאמרעד ןיוש בָאה'כ
 רע טגעלפ םיא ייב ןגערפ טגעלפ רעטומ יד סָאװ תולאש ,ןייז

 ,ךעלגעט לָאמ יירד רע טגעלפ ןענוװַאד רעבָא .אלוקל ןענ'קספ דימת

 לאו ךיא ןעגנַאלרַאפ רימ ןופ ךיוא טגעלפ רע ,זיא ןיד רעד יו

 ןײק טכַאמעג טשינ רימ טָאה רע רעבָא ,ירפרעדניא ןענוװַאד

 לוש ןיא תבש ןעמענטימ ךימ טגעלפ רע .ייברעד ןטייקירעווש

 ןכיילגסעד .טנעװַאדעג טָאה רע ווו ןינמ םעניא רעטעּפש ןוא ןיײרַא

 סע זַא ןעזעג טָאה רע ןעװ רעבָא ,ך"נת טנרעלעג ךימ רע טָאה
 ,טרעהעגפיוא רע טָאה ,ןענרעל ןיימ ןיא הכרב עסיורג ןייק ָאטשנ זיא

 ,םיא טַאטשנַא ןענרעל ךימ לָאז סָאװ ,רערעל ַא ןלָאצ וצ טלעג

 | ,טַאהעג טשינ רע טָאה

 טָאה רע .טקעלקעג טשינ טָאה "ןבעג-תוצע, ןופ הסנרּפ יד

 יזַא ,ןעוועג חילצמ טשינ טָאה ןוא רחסמ ןיא לזמ ןייז טוװרּפעג

 רעד ןופ ןוז ןייז ןופ ןעמוקעג זיא העושי יד .תודמלמ ןיא ךיוא
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 הוד ןיימ ןופ

 .ףעטלַאהכוב סלא טנידרַאפ ןייש ןיוש טָאה סָאוװ ,יורפ רעטשרע

 םוצ עמוס עכיל'שדוח עקידנעטש ַא ודנוא רַאֿפ טמיטשַאב טָאה רׂש

 -גערטרעד ןרָאװעג זיא רעטָאפ ןופ עגַאל עלעירעטַאמ יד ןוא ,ןבעל

 ,רעכעל

 בָאה לָאמנייא טשינ ,טקעלקעג םיוק טָאה עמוס עטמיטשַאב יד
 זַא ,םעד ןגעוו ןסעומש רעטומ יד ןוא רעטָאּפ םעד טרעהעג ךיא

 תובושת סרעטָאפ םעד .תבש םעד ןטיירגוצ ףיוא טלעג ףרַאדימ

 ,טשינ בָאה ךיא זַא ,.ןוט ריד ךיא לָאז סָאװ :ןעוועג דימת ןענעז

 זיא סָאד .טײקמערָא יד טקרעמַאב טשינ בוטש ןיא ןעמ טָאה ךַאד

 ,טפַאשטריװ--זיוחה סרעטומ רעד ןופ ךוס רעד ןעוועג ןיוש

 טפמעקעג ךיױא רע טָאה ,בר רעד רעטָאּפ ןייז יו טקנוֿפ

 ןגעוו ןעגנולייצרעד יד ןופ ןכַאמ קזוח טגעלפ רע .תודיסח ןטימ

 סוחי ריא ןגיוצעג טָאה סָאװ ,רעטומ יד ,םיקידצ יד ןופ םיתפומ יד

 רע זַא .הריטפ ןייז ןגעוו ןלייצרעד טגעלפ ,הזוח רענילבול םענופ

 םענופ הרות-תחמש םוא קידנענַאּפש ךיוח רעד ןופ ןלַאטענּפָארַא זיא

 .ןובשח ןייז טול ,טלָאזעג טָאה סָאװ ,ץחישמ ןגעקטנא רעטצנעפ

 טרעלקעגפיוא ןינע םעד טָאה רעטָאפ רעד ,גָאט םעד טָא ןיא ןמוק

 רעביא החמש סיורג ןופ ןיפוליגב ןעוועג יאדווַא זיא רע זַא ;ױזַא
 טריסַאּפ טָאה'ס ןעוו .רעטצנעפ ןופ ןלַאפעגּפָארַא זיא ןוא הרות רעד

 יז ןיא ןיד"קספ ןטכערעגמוא ןַא ט'נקספעג טָאה בר ַא זַא לַאֿפ ַא

 ףמַאק םוצ טלעטשעג ךיז רע טָאה ,הנוגע רעדָא ןיטיג ןופ םינינש

 | ,קסופ םעד ךנעק

 ןרַאלּפמעזקע ןענופעג ךיא בָאה רעטָאפ ןופ ןריּפַאּפ יד ןשיווצ

 -קיטרַא ענייז ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענעז סע זו ,"ץילמח, םענופ

 םייב ,גנוניימ ןייז טול ,ןעוועג רימחמ טָאה סָאװ בר ַא ןגעק ןעל

 טייקיטכערעגמוא ןַא םעד ןיא ןעזעג טָאה רע ,ןיד םעד ןשטייטסיזא

 ךברַאה ןופ גנודנעוונָא יד טשינ ןוא טייקיטכערעג טרעדָאפעג ןוא

 "הרלפצה , יד ,"ץילמה, ןופ רענעייל ַא ןעוועג זיא רעטַאפ רעד ,ןיד

 זיא סָאװ ן'װָאלָאקָאס ןופ טייקידחרשפ יד ,טצעשענגירג רע סָאה

 ןעװעג טשינ זיא ,עמורפ ןוא םידיסח יבגל קיטכיזרָאפ ןעגנַאגַאב ךיז

 -טיײרגפמַאק ןייז זיא ןרָאי יד ןופ ףיול םעניא רעבא ,טסייג ןייז טיול

 "תביח יד ןעמוקעגפיוא זיא סע ןעוו .ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא טייק

 טכירַאב םעניא ,ןסָאלשעגנא ריא ןיא ךיז רע טָאה גנוגעװַאב ןויא

 וכ



 םיובנירג קחצי

 ,גנורעײטשַאב ןייז ךיוא ןענופעג ךיא בָאה טעטימָאק רעסעדָא ןופ
 ןיא ,קנעדעג'כ .הנויח ףיוא טלעג טלעפעג דימת םיא טָאה סע םגה

 ןבָאה ןרָאי רעקיצכַא יד ןופ ףוס םייב הפוקתיסגנוכַאװרעד רעד
 ודנוא ייב רעייגנייא ןעוועג ןענעז עכלעוו עכעלטנגוי יד ןביוהעגנָא
 ךרוד ןעשעג זיא סָאד טָא זַא ךעלגעמ ,תירבע ןענרעל ,בוטש ןיֹא
 ןוא ןעוועג טלָאמעד ךיא ןיב דניק ַא ,רעטָאפ ןיימ ןופ העּפשה רעד

 ,טנרעלעג בָאה ךיא וו לוש רעד ןיא רערעל רעד יוו קנעדעג'כ

 ךוקֿפ, ט'רזחעגנייא ןוא הקספה רעד תעב ןענַאטשמורַא טגעלפ

 ..."יתדקפ

 טפרַאדַאב בָאה'כ ןעוו טייצ יד טרעטנענרעד ךיז טָאה'ס ןעוו

 .קצָאלּפ ןייק רעבירַא רעטָאפ רעד זיא עיזַאנמיג ןיא ןרעוו ןעמונעגנָא

 ירעטנוא עכעלשדוח יד טרעסערגרַאפ טָאה רעדורב רערעטלע ןיימ

 ןרָאװעג טכעלגעמרעד סע זיא םורַא ױזַא ןוא ענייז גנוציטש

 טימ סַאלק רעטשרע רעד ןיא ןעמַאזקע םעד ןטלַאהעגסיױא בָאה ךיא

 ,סַאלקיסגנוטײרַאברָאפ רעד ןיא ןיירא ןיב ךיא רעבָא ,גנונעכייצסיוא

 יבגל טעדנעװעגנָא טלָאמעד טָאה'מ סָאװ ןעגנוצענעדגַאב יד בילוצ
  רַאֿפ תווצמ ןופ לוע רעד זיא עיזַאנמיג ןיא ןטערטניײרַא ןטימ ,ןדיי

 טכַאמעג טשינ רימ טָאה רעטָאפ רעד .ןרָאװעג רערעטכייל ךָאנ רימ

 טָאה ,רָאי ןציירד ןרָאװעג טלא ןיב'כ ןעוו רעבָא ,ןטייקירעווש ןייק

 טגיילעג ךיא בָאה טייצ עסיוועג א ,ןיליפת ןגייל טנרעלעג ךימ רע

 ףיֹוא רעבירַא רע זיא ,ןָאט וצ סע טרעהעגפיוא בָאה'כ ןעוו ,ןיליפת

 סעּפע ןיא ןרָאװעג לשכנ ןיב ךיא ןעוו רעבָא .ןגייוושליטש טימ םעד

 רעקידלושַאב יד ךרוד ןרָאװעג טנניײצַאב זיא סָאװ ,טַאט עשידניק ַא

 ןגױצַאב ךיז ןוא טניושעג טשינ ךימ רעטָאּפ רעד טָאה ,"הבינג, סלָא

 רסואימ ַא טריסַאּפ רימ טָאה סע .טייקברַאה רעסיורג טימ ןינע םוצ

 ןופ רעדעי .רענלעז ןיא םירבח עניימ טימ טליּפשעג בָאה'כ ,ןינע

 טול ,םוכס ןסיוועג ַא ןעגנערב טפרַאדַאב טָאה רעליּפשטימ יד

 .ךעלדרעווש ןכַאמ וצ ףיוא ץלָאה ןפיוק וצ ידכ ,ןטייקכעלגעמ ענייז

 םוצ רעֶדָא רעטומ רעד וצ ןדנעוו טנעקעג טשינ ךימ בָאה'כ

 בָאה'כ לייוו ,קעװצ םעד ףיא טלעג ןבעג רימ ןלָאז ייז רעטָאּפ
 ןקעדוצפיוא סָאד טמעשעג ךימ בָאה'כ .טשינ ןבָאה ייז זַא טסווועג

 טָאה ,עדלָאג םהרבא ,רעגָאװש סרעטָאפ ןיימ .םירבח עניימ רַאפ
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 רוד ןיימ ןוֿפ

 ןעגנַאגעגכרודַא ךיא ןיב לָאמנייא טשינ ,דַאלקסיץלָאה ַא טַאהעג
 רעטערב עסיורג ןוא עניילק ךיז ןרעגלַאװ סע יװ ןעזעג ןיא טרָאד

 ןוא ןעגנַאגעגנײרַא ןיהַא ךיא ןיב גָאט ַא םענייא ןיא ,ףיוה ןפיֹוא
 ןופ ןכַאמוצ קיסַאּפ ןעזעגסיוא רימ טָאה סָאװ לטערב ַא ןעמונעג

 רעבָא ,ףיוה ןפיוא ןעוועג טשינ ייברעד זיא רענייק .דרעווש ַא םיא

 תיבה-לעב םעד טלייצרעד ןוא טקרעמַאב סע טָאה רעטמַאַאב ןייא

 ןסייהעג ךימ טָאה רע ,רעטָאפ םוצ ןעגנַאגרעד זיא ךַאז יד ,םענייז

 ןבעגעגרעביא טַאהעג ןיֹוש סע בכָאה'כ רעבָא .לטערב סָאד ןרעקמוא

 רימ סע לָאז רע זַא ןטעב וצ םיא טמעשעג ךיז ןוא טנַאדנעמָאק ןיימ

 טשיג ךיא בָאה רעטָאּפ ןופ לעּפַאב םעד ןקינעּפשרעדיװ .ןבעגקירוצ

 םענופ ןכַאמ וצ ןזיװַאב טשינ ךָאנ ןעמ טָאה לזמ ןיימ וצ ,טגַאװעג

 ןעו .ןבעגעגקירוצ רימ סע טָאה'מ ןוא ,גייצעג-סגירק ַא לטערב

 ןסייהעג רעטָאפ ןיימ טָאה ןיירַא בוטש ןיא טכַארבעג סע בָאה'כ

 ךיוא בָאה ךיא ,ףיוה ןפיוא ןטמַאַאב םעד ןבענּפָא קירוצ סע לָאז

 ,רעגָאװש ןייז רַאפ טכַארבעג ךימ רעטָאפ רעד טָאה ןאד .ןָאטעג סָאד

 טַאהעג בָאה'כ .רעטמעשרַאפ ַא ןענַאטשעג ןיב ךיא ןכלעוו רַאפ

 רימ זיא'ס ,דייר-ףָארטש עקידנעקידיײלאב ןוא עברַאה ןרעהוצסיוא

 ,הבינג א -- דניז ערעווש א ןעגנַאגַאב ןיב'כ זַא ןרָאװעג רָאלק

 ףיט ןיב'כ ,ןעמוקַאב טשינ ךיא בָאה ףָאוטש עכעלרעפרעק ןייק

 טשינ טרָא ןייק רימ ךיא באה טייצ עגנאל א .ןרָאװעג טקירעדינרעד

 עניימ וצ ןגױא יד ןבױהפיא טנעקעג טשינ ,ןעניפעג טנעקעג

 יִד ךיוא ןוא טנױשרַאֿפ טשינ ךימ טָאה רעטָאּפ רעד .עטנַאקַאב

 קנעדעג טנייה זיב ,רימ רַאּפ םימחר ןייק ןטעבעג טשינ טָאה רעטומ

 טנָאמרעד םעד ןיא ךימ בָאה'כ ןעוו ,לָאמ סעדעי ,ןינע םעד טָא ךיא

 ,השוב רַאפ טרעטיצעג ךיא בָאה ןרָאיטנגוי ןוא -רעדניק עניימ ןיא

 ןעועג זיא סע זַא ,ןענַאטשרַאפ בָאה'כ ןעוו טלָאמעד ןיוש ךיוא

 ףיא ןיא ןיב'כ סָאװ הריבע יד סָא ,טַאט עשידניק א יװ רעמ טשינ

 רעד ןופ העּפשה יד ןעוװועג ןיא קרַאטש ױזַא ,ןרָאװעג לשכנ

 יַאב רעטָאפ ןיימ ךרוד ןיב'כ רעכלעוו טימ ,ףָארטש רעשילַארַאמ

 ,ןרָאװעג טּפָארטש

 טעדנעװעג ךימ בָאה'כ ןעוו ךיירפ ןייז ןעוועג זיא סיורג

 רימ רַאפ ןעניפעג וצ עטיב רעד טימ ,רָאי םענעי ןיא ,םיא וצ

 טשינ ךימ טָאה רע .שיאערבעה ןענרעל ךימ לָאז סָאװ ,רערעל ַא
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 םיונבנירג קהחצי

 טקעזורעד רימ ןיא ךיז טָאה סָאװ רַאפ ,טריסַאּפ טָאה סָאװ טגערפעג

 ןכַארּפשרַאפ רימ טָאה רע ,שיאערבעה ןענרעל וצ קשח ַא םיצולּפ

 טליפרעד טָאה ןוא רערעל ןטוג ַא רימ רַאפ ןכוזסיוא טעװ רע זַא

 טָאטש ןיא טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאװ ,ןאזנעפ לאומש ,החטבה ןייז

 יד ןוא ןענרעל ֹוצ ךימ ןעוועג םיכסמ טָאה רערעל רעטוג סלַא
 ןייק -- טכַאניב ףלע בלַאה ףיוא טמיטשַאב רע טָאה סעיצקעל
 דומיל-רכש םעניילק ַא ןוא .טַאהעג טשינ רע טָאה טייצ ערעדנַא

 סָאד זא טלייצרעד םיא טָאה'מ לייוו ,ךיז רַאפ טגנַאלרַאפ רע טָאה

 ךיא ביג סעיצקעל עניימ רַאפ טלָאצַאב םוקַאב ךיא סָאװ טלעג

 וצ ןעמוקעג זיא טלָאמעד טייז .שיאערבעה ךימ ןענרעל רַאפ םיא

 טָאה רע ,רעטָאפ ןיימ ןוא רימ ןשיווצ גנורעטנענרעד רערעסערג ַא

 "ןב ןייז ןרעטייורעד טשינ הלכשה יד טעװ טציא זַא ,טליפרעד
 רע .ןעגנונעפָאה ןוא ןדייל ,ןבעל ןייז ,קלָאפ ןשידיי םענופ םינוקז

 ןיימ ןיא גנודנעוו עפיט ַא ןעשעג זיא סע זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה

 סָאװ עיצַאלימיסַא רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ ךימ בָאה'כ ,ןייזטסוווַאב

 רע טָאה ןויסנ ןרעטיב ַא ,לעווש ריא ףיוא ןענַאטשעג ןיוש ןיב'כ

 טימ םיא ןופ רעגניי ןעוװעג זיא סָאװ ,רעדורב ןייז טימ טַאהעג

 ןוא גנודליב ןעמוקַאב רע טָאה ףליה ןייז טימ ןוא ,רָאי קיצנָאװצ

 רעטעפ רעד טַא .םוטנעלוּפ ןופ טלעװ רעד ןיא רעבירַא זיא

 -עיזַאנמיג רעטכַא רעד וצ ןעמַאזקע םעד ןטלַאהעגסיוא טָאה רעניימ

 ןיצידעמ טנרעלעג ןוא ,גנונעכייצסיוא טימ טקידנעעג יז ,סַאלק

 גרוברעטעּפ ןיא ןיצידעמ רַאפ עימעדַאקַא רעשירעטילימ רעד ןיא

 גנַאר םעניא .טצרַא סלַא רעטילימ ןיא טנידעג רע טָאה רעטעּפש

 רעטילימ סָאד טזָאלרַאפ רע טָאה (לענָאלָאק) קינװָאקלָאּפ ַא ןופ

 יאנת ןטימ ,לַארענעג ַא ןופ גנַאר יד ןגָאלשעגרָאפ םיא טאה'מ םגה
 טרעקעגקירוצ ךיז ,ןעוועג םיכסמ טשינ טָאה רע .ץ'דמש ךיז לָאז רע
 ,גרוריכ רעטַאוװירּפ סלַא ןריציטקַארּפ ןביוהעגנָא ןוא עשרַאװ ןייק

 ןופ ןגַארפ טימ טריסערעטניאראפ ךיז רע טָאה טייצ עסיוועג ַא
 ,גנובעגצעזעג רעזעיגילער-שידיי טימ ךיוא יו ענעיגיה ןוא ןיצידעמ

 ןשיװצ ,ןעלקיטרַא ענייז ןענישרעד ןענעז "הריפצה, רעד ןיא ןוא

 -ַאק ,ל .י ר"ד ןופ ןעגנואיושנַא יד ןגעק ןעלקיטרַא עשימעלָאּפ יז

 רעשידי רעד ןופ טרעטייורעד רעבָא ךיז טָאה רע .,ןָאסלענעצ

 ןייז טימ החלצה ןייק טַאהעג טשינ ךיוא טָאה רעטָאפ רעד .טלעוו
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 ףוד ןיימ ןֹוּפ

 ךיוא .יורפ רעטשרע ןייז ןופ ןבילבעג םיא זיא סָאװ ןוז ןקיצנייא
 םגה .,עיצַאלמיסַא ןופ םָארטש ןגעק ןטלַאהעג טשיג ךיז טָאה רע
 ,"ַאקטָאקָאלַאק, רעד ןיא טנרלעג ןרָאי רעדניק ענייז ןיא טָאה רע
 ןעוועג חילצמ טשינ טָאה רע ןעמעוו ייב ,םינוקז"ןב ןייז זיא טָא ןוא
 טײרפַאב ךיז טָאה ןוא םידומיל עשידיי רַאֿפ קשח ןקעוווצפיוא

 עלַא ץָארט ,םיגהנמ ןוא תווצמ עזעיגילער יד ןופ לוע םענופ
 ןטימ ןבעגעגרעביא ךיז ןוא טרעקעגקירוצ ,ענייז ןעגנוגנערטשנַא

 -עטיל ריא ןוא ךַארּפש עשיאערנעה יד ןענרעל סָאד ןצרַאה ןצנַאג

 סָאװ טלעג םעד רַאֿפ ןוא שיאערבעה ןענעייל ןבױהעגנָא ,רֹוטַאד

 רעכיב עשיאערבעה טפיוקעג סעיצקעל ענייז ןופ טנידרַאפ טָאה רע

 רַאפ גנוגיטיגרַאפ ַא ןעוועג זיא סע ,"ץילמה , םעד טרינָאבַא ןוא

 טנעה ענעגייא טימ טָאה סָאװ ,לינשמ ןשידיי ןופ ןעגנושיוטנַא יד

 יפליה עקיטסייג ןיא רעצ ליפ טימ ןעזעג ןוא עמַאט יד טרעטשעצ

 םיא ןופ קעװַא טסייר םָארטשירעסַאװ רעקרַאטש רעד יו ,טיײקיזָאל

 סע חוכב טשינ ןיא רע ןוא ,עטנעָאנ טסייג ןייז ,םידימלת ענגייז
 ,ןטלַאהוצפיוא

 ןוא ךיז ןיא רענעסָאלשרַאפ א ןעוועג רעטָאפ רעד זיא עבטב

 גנודנעוו רעקיטסייג רעד טייז ןוא ,ןליפעג ענייז טקעדעגפיוא טשינ

 ַא רימ וצ גנואיצַאב ןייז ןיא ןליפ ןביוהעגנָא ךיא בָאה רעניימ

 טָאה רע .טנעקעג טשינ םיא ייב רעירפ בָאה'כ עכלעוו טייקמערַאוו

 טסיזמוא טָאה רע סָאװ ,תווצמ יד ןצעשגנירג ןיימ טייצרַאפ רימ
 ןעו טיירפעג ךיז טָאה ןוא ,ןעניוװעגוצ ייז וצ ךימ טימַאב ךיז

 זַא טרעלקרעד ,םיא טימ סעומש ןקיצרַאה ַא ןיא לָאמנייא בָאה'כ

 -ַאנָאלצַאנ ַא זיא רע לייוו ,באב-העשת ןטסַאפ וצ רימ ףיוא טענ ךיא

 טלָאמעד ךָאנ בָאה'כ .רעזעיגילער ןייק טשינ ןוא גָאט-רעיורט רעל

 געט-בוט'םוי יד ןיא ןעגנאגעג ןיב'כ ,טקינעפשעגרעדװ טשינ

 ,עדלָאג ,רעגָאװש ןייז ןופ זיוה םעניא ןעוועג זיא סָאװ ,"ןיגמ ,, םוצ
 רעכלעוו ,ןוז ןייז ןופ זיוה םעניא -- טיוט סרעגָאװש םעד ךָאג ןוא

 טקידנעעג טשינ ,עשרַאװ ןיא לוש-רעניבַאר רעד ןיא טנרעלעג טָאה
 טשינ רעבָא טָאה רע ,רחוס רעכיירגלָאפרעד ַא ןרָאװעג ןוא לוש יד

 ןטלַאהעגפיױוא טָאה רע ןוא ,רעטָאפ ןייז ןופ גהנמ םעד טרעדנעעג

 ַא ןעוועג "ןינמ , םעניא זיא רעטָאפ ןיימ ,זיוה ןייז ןיא "ןינמ, סָאד

 ךיא ןעוו .תוליפתה-רדס םעד טרָאד טלעטשעגטסעפ .הארוה הרומ
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 םיובנירג קהצי

 ןיא ןעוועג ףתשמ רעטָאפ ןיימ ךימ טָאה הווצמ-רב ןרָאװעג ןיב

 | - ,םיגהוכה-תכרב
 ןוא עיגילער ןופ לוע םעד רימ ןופ ןפרָאװעגּפָארַא בָאה'כ ןעוו

 זייונעפוטש רימ ןיא זיא סָאװ שינעטנעקרעד רעד תמחמ ,תווצמ
 ןא ןָא ןביולג ןיימ ןריולרַאפ בָאה'כ יו םעדכָאנ ןוא ,ןרָאװעג ףייר
 טשינרַאג רעטָאּפ רעד טָאה -- שינרעטַאמ ןוא לגנַארעג ןכעלרעניאו
 ךיא בָאה לָאמנייא זיולב .ןרעקוצקירוצ געוו ןיימ ןופ ךימ ןָאטעג

 סעומש ַא ןיא טקעדעגפיוא םיא בָאה'כ ןעוו ,רעצ סיורג ןעוועג םרוג
 ןיב ךיא ןוא ןריולרַאפ ןיטולחל ןביולג ןיימ בָאה'כ זַא ,םיא טימ

 ןגָאז וצ דייר-ףָארטש רימ טריבורפ טשינ טָאה רע .רקיעב רפוכ ַא
 בָאה'כ ןוא ןשרעהַאב טנעקעג טשינ ןליפעג ענייז טָאה רע רעבָא -

 ױזַא זיא ןוז ןייז סָאװ ,קיטייוו ןייז זיא סע סיורג יו ןענַאטשרַאּפ

 ,ןעגנַאגרעד טייוו

 ,טלָאמעד ךערּפשעג רעזדנוא ןופ םיטרּפ יד טשינ קנעדעג'כ
 ,םירוסי ענייז רימ ףיוא טכַאמעג ןבָאה סע סָאװ םשור םעד רָאנ

 ,ןטלַאהַאברַאפ טנעקעג טשינ טָאה רע עכלעוו

 וצ ךימ ןעגנונעפָאה ענייז זַא ,ןענַאטשרַאפ רע טָאה טלָאמעד

 ,עשרַאוװ ןיא ןריטמַא ןעז ךימ ןוא רַאנימעס רעװַאלסערב ןיא ןקיש

 רַאפ הדעה-בר סלַא ןליוּפ ןיא טָאטש עסיורג רערעדנַא ןַא ןיא רעדָא

 .ןרָאװעג טשינוצ ןיטולחל זיא ,עטרעלקעגפיוא |
 רָאלק רימ זיא סַאלק רעטרעפ רעד ןיא ןעוועג ןיב ךיא תעב

 ןײרַא ךיא לע עיזַאנמיג יד ןקידנע לעװ ךיא ןעוו זַא ,ןרָאװעג
 ,טעטלוקַאפ רעשיניצידעמ רעד ןיא .טעטיזרעוינוא רעד ןיֹא
 -ערגַאב"סטכער יד גילוצ זיא טייצ רענעי ןיא לייוו ,ךיז טייטשרַאפ
 זיױלב ,טעטיזרעווינוא םעד ףיוא ייז ןעמעננָא םייב ןדיי ןופ ןעגנוצעג
 .ןדיי רַאפ עיסעּפָארּפ "הסנרפ עכעלגעמ ַא יו ןבילבעג ןיצידעמ יד
 ןגעוו יד ןיא ןייג לעוו ךיא זַא טסיירטעג ךיז טָאה רעטָאפ רעד

 ןיא ףליהעג ןייז ןרעוו ךיוא ךיא לע רשפא ןוא רעטעפ ןיימ ןופ

 ,טיובעגפיוא טָאה רע סָאװ לָאטיּפש םעניילק םעד
 זיא טסיירט עקיצנייא ןייז .טשיױטנַא עדייב ייז בָאה ךיא רעבָא

 רעד .גנוגעװַאב רעד ןיא טעברַא ןיימ ןוא םזינויצ ןיימ ןעוועג
 טגעלפ רעקירעי-קיצעביז סלַא ,רָאי קיצכַא ןרָאװעג טלַא זיא רעטָאפ
 טָאה רע .טכַאנ עצנַאג ַא ,ןגָאװ ַא ףיוא קטנָאלּפ ןייק ןרָאפ ךָאנ רע
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 רוד ןיימ ןופ

 -רַאפ עלעצרַאפ-וב יד טָאה רעצימע ,עלעצרַאּפ-וב ַא טגָאמרַאפ
 ןגעװ טייצ עגנַאל ַא טריסעצַארּפ ךיז טָאה רעטָאּפ רעד ןוא ,ןעמונ

 ,עלעצרַאּפ רעד ףיוא טכער ןייז

 טעטיזרעווינוא רעד ןיא ןיירא ןיב'כ זיב ןרָאי-רעדניק עניימ טייז

 םיא טָאה רע זיב סעצָארּפ םעד טָא טימ טקיטפעשַאב ךיז רע טָאה

 טָאה רע יו םעד ךָאנ .ףמאק-סנבעל ןייז ןעוועג זיא סע .ןענווועג

 ,ייברַאפ ןענעז החמש ןופ געט יד ןוא סעצָארּפ םעד טָא ןיא טגיזעג

 ןיא טרעדנעעג טשינרָאג ךיז טָאה שיטקַאפ זַא ןעזעגנייא רע טָאה

 סָאװ םוכס םעד לייוו ,עילימַאּפ רעד ןופ ןבעל ןיא ןוא ןבעל ןייז
 טשינ טלָאמעד ןױוש זיא עלעצרַאּפ רעד רַאפ ןעמוקַאב טָאה רע

 "סיוא זיא ןבעל ןייז ,לבור טרעדנוה ריפ --- רעסיורג ןייק ןעוועג
 ןעגנאגעג ןענעז רעדניק יד .ןכות ןדעי ןופ ןרָאװעג טקידיילעג

 עטלַא יד ןוא ,ןבילקעגסיוא ךיז רַאפ ןבָאה ייז עכלעוו ןגעוו יד ןיא

 ןיימ ןוא ךיא .קצָאלּפ ןיא טנעלע ןוא םאזנייא ןבילבעג ןנעז טייל

 ןריפוצרעבירַא ייז רעכיילג זיא סע זַא ןענופעגנייא ןבָאה רעטסעווש

 הביבס ענעי רעטָאפ ןרַאפ ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ זיא סע ,עשרַאװ ןייק

 יסיזקע טשינ רעמ ןיוש טָאה עשרַאװ ןייז ,טרערַאפ םיא טָאה סָאוװ

 ,טריט

 .רעמ ןוא רעמ ץלַא ןליפ טזָאלעג םיא ךיז טָאה עגייז רעטלע יד

 טָאה עיצַארעגעגעד-רעטלע יד ,ןענעייל טנעקעג טשינ ןיוש טָאה רע

 ,רעצ רעסיורג ַא ,רעצ ַא ןעוועג זיא סע ,טקרַאטשרַאפ רעמ ץלַא ךיז

 ,עיצַארענעגעד יד טָא ןעזוצוצ
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 ןאזנעפ לאומש

 ןבענ לטעטש ַא .קָאשישייא ןופ קצָאלּפ ןייק ןעמוקעג זיא רע
 קודקד ריא ,ךַאוּפש רעשיאעדבעה רעד ןֹוא תועידי טימ לופ ,עגליוו
 ךימ בָאװ'כ ,דומלת ןיא שינעטנעק ךיוא ןוא רוטַארעטיל ריא ןוא
 ,הבישי רעכלעװװ ןיא ,טנרעלעג סָאה רע וװ טריסערעטניא טשינ
 שטנעמ רעפייר א ןרָאװעג זיא רע זיכ טריסַאּפ םיא טימ טָאה סָאװ
 ןוא קצָאלּפ ןייק ןעמוק ןייז ןופ הביס יד ןעוועג זיא סע סָאװ ןוא
 ,שיאערבעה ןופ רערעל א טרָאד ןייז

 רךערעל רעטנעכייצעגסיוא ןַא יו ןעוועג םש הנוק ךיז טָאה רע
 ןרעטלע ערעייז סָאוו רעליש-עיזַאנמיג ןעטכירעטנוא טגעלפ רע ןוא
 סע יוװ ,רעדָא ,שיאערבעה ךיוא ןענעק ןלָאז ייז זַא טגנַאלרַאפ ןבָאה
 "ענעטירשעגרָאֿפ-בלַאה "יב טײצ רענעי ןיא טריפעג ךיז טָאה
 םעד ןייטשרַאֿפ ןוא ?זוצמירב ןצ ןטיירגוצ ךיז ןלָאז ייז ,סעילימַאפ

 ,זוליֿפת יד ןיא ןוא חרוטפח רעד ןיא .תולימהישוןריפ
 רעטָאפ ןפ השקב רעד וצ ןעוועג םיכטמ ןרעג סָאה ןאזנעפ

 שיאערבעה רַאֿפ רערעל ןעוועג זיא רע ,תירבע ןענרעל ךימ לָאז רע
 טָאה רשפא ןוא דעטָאֿפ םעיז טנעקעג ןוא עדלָאג עילימַאפ רעד ייב
 זיא סָאד .תירבע ןענרעל ליוו ךיא זַא רימ ןגעוו טרעהעג ךיוא רע
 ףיסומ רע טָאה רעבירעד ,ןרָאי ענעי ןיא לַאֿפ רענעטלעז ַא ןעוועג
 יד טמיטשַאב ,טעכרא העש א ךָאנ גָאט -ססעברַא ןייז וצ ןעוועג
 ךױא יא ןוא טכַאנײב ףלע בלַאה ףױא עיצקעל רעד ןופ טייצ
 ,תוצח זיב לָאמָא רימ טימ ןסעזעג

 ךיז טָאה רע .דָאנעג סטָאג ןופ גָאגַאדעּפ ַא ןאזנעפ זיא ןעוועג
 ןטייקיאעפ עטגייז ןוא דימלת ןופ רוטַאנ רעד וצ ךיז ןסַאּפוצוצ טימַאב
 קידנעטש טשינ ,ןַארּפש רעד וצ טסַאשביל םיא ןיא ןקעוורעד ןוא
 -ףיילג יד ןוא עיזַאנמיג ןיא רעפסָאמטַא יד .ןעגנולעג םיא סע זיא
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 םיובנירג קחצי

 ענייז ןעוועג רבוג לָאמ ךס א טָאה ןרעטלע יד ןופ טייקיטליג

 ייב ,עטסיזמוא ןַא ןעוועג זיא ימ עצנַאג ןייז ןוא ,ןעגנוגנערטשנַא

 יד ןענעק וצ ןוא ןענרעל וצ ןליוו ןקרַאטש ַא ןענופעג רע טָאה רימ

 זיא עבַאגפיוא ןייז .ןענרעל וצ קיסיילפ טייקטיירג א ןוא ךַארּפש

 ןקרַאטשרַאפ וצ יוװ .געוו ןקיטכיר םעד ןעניפעג וצ ןעוועג רעבירעד
 ,ךַארּפש רעד וצ טפַאשביל ןיימ ןוא ןענרעל םוצ סערעטניא ןיימ

 .רעֶטָאפ ןיימ ייב טנרעלעג ןרעג טשינ ,טייצרענייז ,בָאה'כ סָאװ

 ןיא ,טייצ רעצרוק א ךָאנ .געוו ןקיטכיר םעד ןענופעג טָאה .רע

 רקיע יד טנרעלעגסיוא ןוא ןעמונַאב בָאה ךיא רעכלעוו ןופ ךשמ

 "רעטרעוו םעד ןורכז ןיא טשירפעגּפָא ןוא קיטַאמַארג רעד ןופ תודוסי

 -ןצנײרַא ךימ ןבױהעגנָא רע טָאה ,טנעקעג ןיוש בָאה'כ סָאװ רצוא

 םיאיבנ יד ןיא היעשי ,שמוח םניא ,"םירבד, -- ך"נת ןיא ןריֿפ

 -ישרַאפ ןלייצרעד רימ רע טגעלפ ייברעד .םיבותכ יד ןיא ךיוא ןוא

 טָאה ןוא ןעלטיּפַאק הלואג ןוא ןברוח ןופ בור'ס ,תודגַא ענעד

 רע סָאװ סָאד ךעלטפירש ןלָאהרעדיװ לָאז ךיא רימ ןופ טגנַאלרַאפ

 ,סעיצקעל יד ןעמוקַאב ביל רעז בָאה ךיא ,טלייצרעד .ריט טָאה

 רעטרעוו יד ןוא היעשי איבנ ןופ רעטרעוו יד ,ןעגנולייצרעד-הדגַא יד

 ,םירבד ןיא ןבעגעגרעביא ןענעז ייז יו ןָאיצַאנ רעד ןופ רעפעש ןופ

 בָאה'כ ןעוו טרַאגעג בָאה ךיא סָאװ םעד וצ טסַאּפעג טוג ךיז ןבָאה

 זױלב טשינ טָאה ןאזנעפ .תירבע ןענעק ןוא ןענרעל וצ ןסָאלשַאב

 ךיוא טָאה רע רָאנ ,ךַארּפש רעד ןופ תורוקמ יד רימ רַאפ טנעפעעג

 טנעקעג ןיוש בָאה'כ סָאװ -- לסילש ַא טנַאה ןיימ ןיא ןבעגעג

 טסייג םעד ןײטשרַאפ וצ -- ןצונַאב םיא טימ ךיז קידנעטשטסבלעז

 רעד ןופ עיזיוו יד ןוא טרָאװ-ףָארטש עשילַארָאמ סָאד ,ך"נת ןופ

 רעד ןופ ןייּפ םעד טקעלּפטנַא רימ רַאפ ןבָאה תודנַא יד .הלואג

 ירַאפ טָאה רע .גנוזיילרעד ףיוא ןעגנונעפָאה יד ןוא גנוטכענקרַאפ

 םעד ליטס םענעגייא ןיימ ןיא ןביירש לָאז ךיא רימ ןופ טגנַאל

 יד קינעװסיוא ףיוא ןענרעל לָאז ךיא ןוא ,תודגַא יד ןופ טלַאהניא
 ךימ ןעגנולעג םיא זיא ןפוא ַאזא ףיוא ,םיאיבנ עסיורג יד ןופ דייר

 -רעטנוא ןופ ט עוו רעד טימ ןריסערעטניארַאפ יצ ןוא ןָאטוצנײרַא

 ןקעדוצפיוא ,לגנַארעג ןוא טּפַאשקנעביהלואג .תולג ןיִא גנוכָאי

 עכעלרעהפיואמוא רעטנוא ןדיי יד ןופ םויקה-דוס םעד ,רימ רַאפ

 ןבעגרעטנוא טשינ רעייז ,ןדייל וצ חוכ רעייז ןופ רוקמ םעד ,תופידר
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 ױרוד ןיימ ןופ

 עניימ טקיסעלכַאנרַאפ בָאה'כ .תורוד עלַא ןיא לגנַארעג ןיא ךיז
 ַא ןיא טכַאמעג ךיא בָאה סעיצקעל יד טָא ,עיזַאנמיג ןיא םידומיל

 ךיא קידנעציז רעדָא טכַאנ טשינ ןוא גָאט טשינ זיא סע ןעוו העש

 םענופ דייר יד וצ ןרעהוצ טפרַאדַאב טשינ ךיז טָאה'מ ןעוו ,סַאלק

 ךיא בָאה ,ןענאזנעפ ןופ ןעמוק ןזיב ,ץהעשיטנווא יד ,רערעל

 ןלָאהרעדיװ ןוא עיצקעל עשיאערבעה יד ןטיירגוצ סָאד טעמדיוועג

 ,ך"נת ךעלטיּפַאק יד

 טנורגרעטניה ןשירָאטסיה םעד ןרעלקפיוא טשינ טגעלפ ןאזנעפ

 -עטכישעג יד ןענעייל ןבױהעגנָא בָאה'כ ןעוו ,דייר ס'איבנ ןופ

 -ישה  ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה דלעפנרעב .ש ר"ד סָאװ ןעלטיּפַאק

 סנעזיוהלעוו ךיוא וו קיטירק-לביב ןגעוו ןעלקיטרַא יד ןוא "חול

 הטיש רעד טימ ןדירפוצמוא ןעוועג לָאמלײט ךיא ןיב -- רעכיב

 יײז יו ױזַא םיאיבנה-ירבד יד ןענרעל ץתעב רעבָא ,ןענָאזנעפ ןופ
 לָאמניא טשינ ךיא בָאה .ך"נת רעזדנוא ןוא ןבירשעג ןענעז
 ןופ ןטייצ יד ןיא ןרָאװעג טגָאזעג ןענעז רעטרעוו יד זַא ןעסעגרַאפ

 .טײהנעגנַאגרַאפ רעטייוו רעד ןיא לארשי ןוא הדוהי ןופ םיכלמ יד

 ,עקירפַא ןוא עיזַא ןופ סעירעפמיא עשירעביור יד ןוֿפ ןטייצ יד ןיא
 לארשי עניילק ןוא עטלייטעצ יד ןענופעג ךיז ןבָאה ייז ןשיווצ סָאװ

 ןוא ןבעל ,םויק רעייז רַאפ טלעגנַארעג ךיז ןבָאה ןוא הדוהי ןוא
 -ףָארטש ערעייז זא ,טכַאדעג טימ ךיז טָאה'ס .טסייג ןכעלמיטנעגייא

 .רוד רעזדנוא ֹוצ ,זדנוא וצ טעדנעװעג ןענעז רעטרעוו-טסיירט ןוא

 -מוא םיא ןליוו סָאװ ,טנייפ ענייז טימ ךיז טלגנַאר רע ךיוא סָאװ
 גנוגעווַאב-ןויצ רעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא ןיב'כ ןעוו .ןעגנערב

 זַא טכַאדעג רימ ךיז טָאה ,ןויצ-תביח ןופ םרָאפ םעד ןיא טשרעוצ

 -חישמ רעד ןופ ךשמה א יװ שרעדנַא טשינ זיא גנוגעווַאב יד טָא

 ךופ עיזיוו יד ,םיאיבג עסיױרג יד ןדייר סע עכלעוו ןגעוו ,עיזיוו
 עיזיװ רעד טימ ןסָאגעגפױנוצ רימ ייב ךיז טָאה "טימיה תירחַא;
 .דנַאלרעטָאּפ רעייז ןיא רעקקירוצ ןוא הלואג רעשידיי ןופ

 ַא זיא חטש ןוא טייצ ןופ ץוחמ ך"נת םעד ןענרעל סָאד

 ךוא רעלַאנָאיצַאנ ןֹופ ךוב ַא םיא ןיא ןעז וצ הלוגס עכעלרעדנווו

 -עברַא רַאפ ןענעייל טרעהעג לָאמנייא בָאה'כ ןעוו ,עיזיוו רעלַאיצָאט
 סָאװ ןעלטיּפַאקיהָאובנ ,גנוצעזרעביא רעשידיי-טושּפ ַא ןיא ,רעט
 רערעהוצ יד זא ןעזעג ךיא בָאה ,עמערָא יד ןופ רעצונסיוא יד ץ'רסומ



 םיובנירג קחצי

 עקימַאלּפ ַא יו איבנ ןופ רעטרעוו יד טסַאפעגפױא ןוא ןעמונַאב ןבָאה

 "רַאפ בָאה'כ .עיצַאמַאלקָארּפ עשיטסילַאיצָאס .עקלדנעטיירטימ ןוא

 גנורעלקפיוא עשירָאטסיה יד טרעטייוורעד לָאמלַײט נַא ,ןענַאטש
 עקימַאלּפ יד סָאװ םשור ןקיטכעמ םעד ּפָא טכַאװש ןוא רענעייל םעד

 טנפעעג ךיז טָאה ץרַאה ןיימ .ייז ףיוא ןכַאמ םיאיכנ יד ןופ רעטרעוו

 ,עיזיוו ןוא ףָארטש ןופ רעטרעוו יד ןופ טסייג טעד ןיײטשרַאפ רַאֿפ
 ,עינָאמרַאה רעקיביײא רעצנַאג ןייא ןיא ןסָאגעגפיונוצ ךינ ןבָאה סָאװ
 ,רושא ,םרא ןוא םירצמ ןגעוו סעגַארּפ ןייק טגעלשעג טשינ בָאה'כ
 סָאװ ,םודא ןופ ךָאי ןוא תועשר רעד ןגעוו תודגַא ײה ,סרּפ ןוא לבכ
 טלדנַאװרַאֿפ ךיוא ןענעז ,רערעל ןופ ליומ ןֹופ- טלעהעג בָאה'כ
 ןדייל ,ןבעל רעזדנוא ןופ ןלָאבמיס ,ןכַאז עקידעבפל ןיא ןרָאװעג

 ,רוד ןקיטציא .םניא .ןעגנונעּפָאה ןוא

 יד -- טכוזעג בָאה ךיא סָאװ סָאד ןבעגעג רימ טָאה ןָאזנעּפ = |

 ךיז טלעגנַאר סָאװ קלָאפ טגָאלּפעג ןוא טקינַײֿפעג .ןיימ ןופ טלעוו

 ענייז ןופ טלעוו יד ,ףמַאק ןכעלרעהפיואמוא ןיא ,תֹועשר רעד טימ

 .גנוזיילרעד ןוא הלואג ףיוא ןעגנונעפָאה

 רע טָאה עלַא טשינ .טַאהעג ןָאזנעּפ טָאה- םידלמלת ךס ַא|
 .ךַארּפש רעד ֹוצ עביל ןייז טימ ,טסייג ןייז טימ.ןקעטשוצנָא ןזיװַאב
 ײז ןעוו ןליּפַא ,סעיצקעל ענייז קנַאד טימ ןעקנעלעג עלַא רעבָא
 עביל טימ טנָאמרעד םיא ןבָאה ךס ַא .ןסעגרַאפ תרות ןייז ןבָאה

 רעד ןופ טלעוו רעד ןופ טרעטייוורעד ךיז ןבָאה יז ןעוו ןַאד וליפַא
 וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג לָאמַא בָאהכ ,רוטַארעטלל םעשיאערבעה
 ןעוועג ךיוא זיא סָאװ ,ױדנַאל עשוז רעטכיד ןשיליי .ןגעו ןענעייל
 ,ןרָאי עלַא רַאבקנַאד םיא ןעוועג זיא ןוא: ,הימלת ַא סנָאזנעּפ

 .ןרָאװעג ןסירעגרעביא מעיצקעל יד ןענעז טייצ עסיוועג ַא

 ןייז ןיא טרעקעגקירוצ הביס ַא סעּפע בילוצ ךקז :טָאה ןָאזנעפ
 ןעוועג : שיאערבעה ןיא ווירב ַא םיא וצ ןבירשעג בַאה'כ ,לטעטש
 ,שפנה-תוכּפתשה ןוא טפַאשקנעב לופ ,ווירב רעטשרע ןיימ סע זיא
 : קורדסיוא רעד זַא ןכָארטשעגרעטנוא רֹע טָאה רשֿפטנע ןייז ןיא-
 -רעד ךיא ןעוו ("סיוא רימ טייג המשנ יד,) *תכפתשמ ילע ישפנ,
 טָאה ,ןרָאװעג ןסירעגרעביא ןענעז סָאװ סעיצקעל עניײז ןיא ךימ ןָאמ
 ןדירפוצ ןעוועג זיא רע .קודדנייא ןקרַאטש ַא טכַאמעג םיא ףיוא
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 רוד ןיימ ןופ

 סיוא קירד ךיא סָאװ טרעדאב רעבָא טָאה רע ,רוביח ןיימ ןופ

 טימ טשינ ךימ ץונַאב ןוא ךַארּפש רעטושּפ א ןיא ןקנַאדעג עניימ
 גנַאלרַאפ ןייז ףיוא ןביירש געלפ ךיא סָאװ םירובח יד ןיא ,תוצילמ

 ךַארּפש יד ,תוצילמ טימ טצונַאב טשינ ךעלנייועג ךיז ךיא בָאה

 ףךיז ןיא טשינ טָאה יז ענעקורט ַא זיא ,ןגָאז רע טגעלפ ,רובח ןֹופ

 טָא ןוא הצילמ ףעשיכנת רעד ןופ סיורַא טלעווק סָאװ טײקיטּפַאז יד

 טײהנעזערװּפָא ןייז בילוצ "תכפתשמ ילע ישפנ , ןבירשעג ךיא בָאה

 המשנ יד טמערַאוװרעד ךיז טָאה סע ,סעיצקעל יד ןופ סיירעביא ןוא

 קירוצ טמוק ףע זַא ןעוועג עידומ רימ טָאה רע ןוא ןענאזנעפ ןופ

 בָאה'כ ןעוו ,טלָאמעד קורדנייא ןיימ ןעוועג זיא אזא ,קצָאלּפ ןייק
 טשינ רעבָא ,רערעל ןטבילאב ןופ ווירב-רעפטנע סעד ןעמוקַאב

 ךיז ןסָאלשַאב טָאה רע .ןעמוקעגקירוצ רע זיא רימ בילוצ זיולב

 עכעלטע .םידימלת עטֹוג טַאהעג טָאה רע ווו ,קצָאלּפ ןצעזַאב וצ
 רעבירַא ןיב ךיא יזיב טרעהעגפיוא טשינ ןוא טנרעלעג ךיא בָאה רָאי
 ןעוועג טלָאמעד ןיוש ןיב'כ .טַאלק רעטסקעז רעזָא רעטפניפ רעד ןיא
 ןוא רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעד ןופ רענעייל רעקירעייגנַאל ַא
 בָאה'כ סָאװ סָאד ןעמָאקלופרַאפ ןוא ןענרעל ךימ ןיײלַא טנעקעג ןיֹוׁש
 ָאה'כ .ןענַאזנעפ ןופ סעיצקעל יד ןיא ןברעוורעד ןצ ןזיווַאב טשיג
 רע .בוטש ןיא םיא "יב ןכוזַאב ןכַאמ ֹוצ ןעוועג גהונ טשינ ךימ
 ריא טריפעג לעטייװ טָאה עכלעוו יורפ ַא טימ טָאהעג הנותח טָאה
 ןייק ןעוועג טשינ .זיאס ,ןעקנַארטעג-לָאהַאקלַא טפיוקרַאפ ,בלעוועג
 סע טָאה לָאמַא טױַָאד ןעגנאגעגיײברַאפ ןיב'כ ןעװ רעבָא ,קנעש
 "רעד ךימ טָאא סָאד ןוא קורדנייא ןרעוש ַא רימ ףיוא טכַאמעג
 ןייא ןופ ןפױל ץלא ךָאנ געלפ רע .רערעל ןיימ ןופ טרעטייוו
 -ערבעה רעד ןופ שינעטנעק יד ןטיירפשרַאפ וצ ,ןטייווצ םוצ זיוה

 ןייז ןוא קלָאֿפ שי םוצ טביל טימ ייז ןקעטשנָא .ךַארּפש רעשיא
 ,וטַארעטיל

 ןביוהעגנָא בָאָּצ ךיא עכלעוו ,טעברַא רעשיטסיגויצ ןיימ ליב
 טשיב רימ זיא אסַאלק עיזַאנמיג ערעכעה יד ןופ רעליש ַא קידנעייז
 .םינפֲא ,סעיצקפל ענייז ,ןענעגעגַאב ןצ םיא טימ ךיז ןעז וקעגסיוא
 ןרָאֿפּפָא ןיימ ראמ .,טייצ עצנאג ןייז טביורעגקעװַא םיא ייב ןבָאה

 ,ןענעגעזעג םיא טימ ךיז ןעגנַאגעג ךיא ןיב טעטיזרעווינוא רעד ןיא
 בלעוועג ןייז ףשביא קָאטש ןטשרשביוא ןָא ףיוא טניוװועג טָאה רע

 ריי לג



 םיובנירג קהחצי

 טשינ ןיב'כ .יורֿפ ןייז רַאפ טלעטשעגרָאֿפ טשינ ףימ טָאה רע ןוא

 ןעגנַאגעגקעװַא ןוא טנעגעזעג ךימ בָאה'כ ,םיא .ייב ןסעזעג גנַאל

 וליפַא טָאה רע .ךיז ןשיװצ טרידנָאּפסערָאק טשינ ןבָאה רימ |

 עניימ ןעוו טלָאמעד ךיוא ,רימ וצ ןבירשעג טשיִנ לָאמנייא ןייק

 ןיא ןוא "רודה, ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןעֶנעז ןעלקיטרַא

 יחַא, ןופ עבַאגסיױא רעד ןיא סױרַא זיא סע ןעוו ְךעבָא ."חולישח;
 יד ךיא בָאה ,ןעלקיטרַא עניימ ןופ גנולמַאז עטשרע יד ?ףסא

 ,גנונעקרענַא ןוא קנַאד ןופ קורדסיוא ןַא יו ,טעמדיוועג גנולמַאז

 רעלַאנָאיצַאנ רעזדנוא ןיא טריפעגניירַא ךימ טָאה סָאװ רערעל םעד

 | ,טלעוו
 זיא סע .גנואיירפַאב סנעליופ ןופ געט יד ןעמוקעג ןענעז סע

 (קילבוּפער) ?ַאטילָאּפסָאּפשטעשז, עשיליוּפ יד ןרָאװעג טײנַאב
 בָאה'כ .םייס ןדנבעגצעזעג ןיא ןרָאװעג טליײוװעג ןיב ךיא ןוא
 םיא בָאה'כ ןעוו ,טייקיטעט ןיימ ךָאנ טגלָאֿפ ןָאזנעּפ זַא טסווועג

 בר ןופ ןינע ןטימ תוכיש ןיא ,קצָאלּפ ןיא ןלייוו ןיימ תעב טכוזַאב

 -ביל טימ טעלגעג טָאה רע ןוא שיט םייב ןסעזעג רימ ןענעז ,ָאריּפש

 ןעוועג זיא רע .קיניײװ רימ ןבָאה טדערעג .רעבָא ,טנַאה ןיימ טּפַאש

 ןטלַאהַאב וצ ןעגנוגנערטשנַא טכַאמעג טָאה רע ןוא טרירעג רעז

 רעד ןיא וליפַא ,ןעגנולעג טשינ םיא זיא סע רעבָא ,ןליפעג ענייז

 ירעד קצָאלּפ ןיא ךיוא טָאה סָאװ קָאלבױטעטיראנימ ןופ הפוקת

 רעד ןיא טקילײטַאב טשינ ןָאזנעּפ ךיז טָאה ,עיטַאּפמיס סיורג טקעוו

 ,טעברַא רעשיטילָאּפ
 יגייא ןָאזנעּפ זיא ,עיזַאנמיג עשידיי א טנפעעג ךיז טַאה סע ןעוו

 ןיא ךַארּפש-ןרעל יד .תירבע טרָאד ןענרעל וצ ןרָאװעג ןדַאלעג

 זיא תירבע וצ גנואיצַאב יד ןוא שיליוּפ ןעוועג זיא עיזַאנמיג רעד

 יִד ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ יד יו אזַא ,סיוא טעז ,ןעוועג טשינ

 םגה .עדיורב ר"ד ןופ גנוטייל רעד רעטנוא סעיזאנמיג רעשזדָאל

 ךימ בָאה'כ .שילױּפ ןעוועג ךַארּפשיןרעל יד זיא יז ןיא ךיוא

 עיזַאנמיג ןיא גלָאּפרעד אזַא טָאה ןָאזנעּפ וצ ןסיוו וצ טריסערעטניא

 ןרעױדַאב ןיימ וצ .סעיצקעל עטַאוװירּפ ענייז ןיא טַאהעג טָאה רע יוװ

 ןשרעהַאב טנעקעג טשינ טָאה רע ,עוויטַאגענ ַא ןעוועג הבושת יד זיא

 ןוא ןייז גנערטש טנעקעג טשינ ,ןעוועג רעקיצרַאהטוג ַא ,סַאלק יד

 ןטּפַאשנגייא עכלעזַא טימ רערעל ןוא ,ןייז וצ לחומ היטנ ַא טַאהעג
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 רוד ןיימ ןֹופ

 םידימלת יד ןוא גנוטייל יד סָאװ דנַאטשנעגעק ַא ןענרעל עכלעוו

 ןבָאװ ,הגרדמ רעטשרע ןופ תובישח ןייק םעד ןיא טשיג ןעעז

 וצעשגנירג עכלעוו ,םידימלת יד רעביא הטילש קינייוו ,ךעלנייוועג

 רעד ייב ךיז ןרעהנייא ןופ לוע םעד ךיז ןופ טָארַא ןפרַאװ ןוא

 ,רערעל ןרַאפ ץרא-ךרד קינעוו ןבָאה ןוא עיצקעל

 -טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ןברָאטשעג זיא רע

 ןופ רעצרעה יד ןיא טצירקעגנייא זיא קנעדנַא ןייז רעבָא ,המחלמ

 יד ןיא טײרּפשעצ ךיז ןבָאה סָאװ ,םידימלת ענייז רעטרעדנוה
 רעד רַאפ רעייטשייב ןסױרג א ןבעגעג ןבָאה ןוא תוצופת-תולג

 רעביירש עטריטנַאלַאט יד .ןעײטרַאּפ ענעדיישראפ ןיא טעברא

 רעשיאערבעה רעד ןבילבעג יירט דימת טשינ ןענעז ,ייז ןשיווצ

 ןוא .ןצנַאלפוצנייא ייז ןיא טימַאב ךיז טָאה ןָאזנעּפ סָאװ ךַארּפש

 .תומשנ ערעייז ןיא ןעלצרָאװרַאפ
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 םילשורי ןיא ןייבעג סרעקסניפ

 וו חטש ןפיוא טקעדטנַא ןעמ טָאה קירוצ טייצ עסיוועג ַא טימ

 ַא טעטיזרעוינוא רעשיאערבעה רעד ןופ םינינב יד ןעייטש סע

 ןטפירשפיוא טימ ןורָא ןַא ןענופעג ןעמ טָאה טרָאד ןוא לייה עסיורג
 זַא טלייצרעד ןבָאה ןטפירשפיוא יד .שיכירג ןוא שיאערבעה ןיא

 "נַאסקעלַא ןופ רונקינ ןופ רענייב יד ןטלַאהַאב ןענעז ןורָא םעניא

 ורַאפ טקנעשעג טָאה סָאװ ךיי רעכייר א ןעוועג זיא סָאד ,עירד

 סלַא טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאװ ,רעיױט םענעזנָארב ַא שדקמה-תיב

 ןרָאװעג טבעוװועג ןענעז סעדנעגעל ליפ ."רעיוט רענעדלָאג, רעד

 ןעלדנַאװרַאפ ֹוצ ןסָאלשַאב טָאה ןיקשיסוא .רעיוט םעד טָא םורָא

 עסיֹורג ערעזדנוא רַאפ ור רעקיבייא רַאפ ץַאלּפ ַא ןיא לייה יד

 ,גנוגעווַאב סגנואיירפאב רעודנוא ןופ רעדנירג יד רַאפ ,םיגיהנמ

 זיא'ס .לארשייץרא רַאפ לגנַארעג םענופ שארב ןענַאטשעג ןענעז סָאװ

 הפוקת עטשרע יד ןעמידעפוצנייא חנווכ יד םעד ןיא ןעוועג ךיוא

 יטסבלעז םענופ בעוועג םניא סנַאסענער ןלַאנָאיצַאנ רעזדנוא ןופ

 זיא סע וװ טרָאד ,ןָאיצַאנ רעד ןופ ןבעל םענרעוווס-קידנעטש

 .טייהיירפ רעשידיי ןופ טייק ענעדלָאג יד ןרָאװעג ןסירעגרעביא

 ןייבעג סָאד הרובק וצ ןרָאװעג טכַארבעג זיא לייה רעד טָא ןיא

 ךָאנ ,1881 רָאי ןיא ןיוש טָאה סָאװ ,רעקסניפ רענעי ,ןרעקסניּפ ןופ

 קלָאֿפ ןשידיי םוצ טעדנעוועג ךיז ,דנַאלסור-טורד ןיא ןעמָארנַאּפ יד

 -טסבלעז רַאֿפ ףמַאק םעד ןבױהוצנָא ףור ןטרעטסײגַאב ַא טימ

 -ףעביא זיא סָאװ רעטשרע רעד ןעוועג ךיוא זיא ןוא גנואיירפַאב

 רעד ןופ שארב ךיז טלעטשעג -- טַאט וצ טרָאװ ןופ ןעגנַאגעג

 ןעלקיװטנַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה עכלעוו ,גנוגעװַאב-עיצַאזינָאלַאק

 ןיא .ןדיי עשילױּפ ןוא עשיסור ןשיװצ ןפוא ןשינַאטנָאּפס ַא ףיוא

 ןופ טסייג םעד טכַארבעגניירַא רעקסניפ טָאה גנוגעװַאב רעד טָא
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 עיגָאלָאעדיא ריא טרילומרָאפ ,גנוגעװַאב עשירעיײרפַאבילַאנָאיצַאנ ַא
 ףיוא ןרעוו טכַאמעג ןפרַאד סָאװ טירש עטשרע יד טקרעמעגנָא ןוא

 .ליצ ןטייוו םוצ טריפ סָאװ געוו ןרעווש ןוא ןעגנַאל םעד
 ןכָאנ רָאי 52 ןוא ןרעקסניּפ ןופ טיוט ןכָאנ רָאי 42 ,טנייה ךָאנ

 הרות יד טבעל ,"עיצַאפיסנַאמעָאטױא , רובח ןייז ןופ ןעניישרעד

 טָאד טכַארבעג ןעמ טָאה טציא ןבעל קיבײא טעװ ןוא ענייז
 סעדָא ןופ גנואיירפַאב-טסבלעז רעד ןופ רעגָאזנָא םענופ ןייבעג
 ץַאלּפ ןטשרע םעד ןעמונרַאפ טָאה ןורָא ןייז ןוא ,םילשורי ןייק
 רא רעביא סָאװ ,עירדנַאסקעלַא ןופ רונקיג ןופ לייה רעד ןיא
 רעד ןיא ןוא טעטיזרעווינוא רעד ןופ םינינב יד ךיז ןביוהרעד
 ןופ ןענָאיגעל יד טרעגַאלעג ָאד ןבָאה טײהגעגנַאגרַאּפ רעטייוו
 דנַאל ןיא בושי רעשידיי רעד טָאה טעברַא רָאי 50 ךָאנ ,ןסוטיט
 ןייבעג סָאד ןעמענוצפיוא ןעוועג הכוז גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד ןוא
 ןזיוועג ןוא טנעכײצעגנָא טָאה סָאװ ,גיהנמ ןוא רערעל ןסיורג ןופ
 סָאד ןעמוקעגנָא זיא טכייל טשינ ,יובפיוא ןוא ףמַאק ןופ געוו םעד

 קיטיוג ןעוועג זיא'ס .דנַאלסור ןופ ןייבעג סרעקסניּפ ןעמענסיורַא
 ןופרעד לָאז "עיצקעסוועי, יד ידכ גנומעגרעטנוא יד ןריקסָאמ ןצ
 טקעדעגפיוא דוס רעד זיא ביבַא-לת ןיא טשרע .ןרעו ריווועג טשינ
 ןרָאװעג טריפעגרעבירא זיא ןרעקסניפ ןופ ןייבעג סָאד ,ןרָאװעג
 טשינ ,טיובעגפיוא טרעװ סָאװ םייהילַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןיא
 .טייקלעּגש רעקידנעסקַאװ טימ ,ןטייקירעוװש עלַא ףיוא טקוקעג

 רעפיט טימ לופ ןעוועג ןענעז ןרעקסניּפ ןופ ןרָאי עטצעל יד |

 רעד רַאפ טטניד ןָאטעג טָאה סָאװ ,ןַאמ רעטלַא רעד טָא ,קיגארט

 םיצולּפ טָאה ,קלָאּפ ןשיסור ןטימ עיצַאלימיסַא רעד ןוא הלכשה

 "טסבלעז רעד וצ ,ליצ םוצ טריפ סָאװ געוו ןקיטכיר םעד טקעדטנַא

 -עבעל ַא ןייז וצ טרעהעגפיוא טָאה סָאװ קלָאפ םעד ןופ גנואיירפַאב

 ןלעװ רעטרעוו עקימָאלּפ ענייז זא טבולגעג טָאה וע .קלָאּפ קיד

 עקיטכעמ ענייז ןעגנערטשנָא טעװ רע ןוא קלָאפ סָאד ןקעוופיוא

 .ןטַאט עסיורג רַאֿפ תוחוכ
 . ןופ עטכישעג רעד ןיא ןוא קלָאפ ןופ עטכישעג רעד ןיא

 יד זַא טרעלקעג טָאה רע .הפוקתיץנַאלג ַא ןביױהנָא ךיז טעוװ דנַאל
 ןסיורג ַא ןיא ןסיגעצ ךיז בױהנָא עמַאס ןיא ןיוש טעװ גנוגעוַאב
 ליוו ןוא טבעל סָאװ ץלַא ךיז טימ ןסיירטימ ןוא טָארטש ןטיירב
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 םיובניהג קחצי

 ,טױט ןוא ןבעל ןשיװצ טלַּפַאצ סָאװ ,קלָאפ םעד טָא ןיא ןבעל
 ןפ בױהנָא ןייז טמענ סולפ רעטיירב ןוא רעסיורג רעדעי רעבָא

 ךיז ןסיג סָאװ .,ביֹױוהנֶא םוצ ןסולפ ערענעלק ,ןלַאװק עניילק

 ןשטנעמ ןייק ןוא עבטה ךרד רעד זיא ַאזַא .רעדנַאניײא טימ ןעמַאזוצ

 .ןרעדנע וצ סע ןעגנולעג טשינ ךָאנ זיא

 לַאװק ַא ןעוועג געוו רעד טָא זיא --- איבנ ןוא רערעל ןרַאפ

 וצ דנַאטשמיא טשינ זיא ןומה רעד .ןעגנושױטנַא ןוא םירוסי ןופ

 ,געוו ןקיטכיר םעד ןעז טשינ ליוו רֹע .זיא רע יו תמא םעד ןעז

 -ענעגעד ןוא טליופעגכרוד זיא רע ,הלואג רַאפ ףייר טשינ זיא רע

 ,טריר

 טָא טבעלעגכרוד ךעלגעטיגָאט רעקסניּפ טָאה גנַאל רָאי ןעצ
 ,רעגַאל םעד ןופ שארב ןענַאטשעג רע זיא רָאי ןעצ .עידעגַארט יד
 סָאװ ,רערעל םעד םורַא ,םיא םורַא טרירטנעצנָאק ךיז טָאה סָאװ
 ַא ױװ קלָאפ עשידיי סָאד דחּפ ןָא ןוא טסיירד טרעדלישעג טָאה
 טָאה ךָאד ןוא .עקידעבעל יד ןשיווצ םורַא טייג רעכלעוו ןנימ-רב
 ןגָאלש ןסלוּפמיא-סנבעל עקרַאטש זַא המלש הנומאב טביולגעג רע

 טיפ ןריזױװיטקַא וצ ייז טּפָאהעג ןוא ןנימ'רב םעד טָא ןיא ךָאנ

 ןעוועג זיא רע ,רעבָא .טַאט רעזעידנַארג ַא ֹוצ ףור ןטרעטסײגַאב ןייז

 זױלב טשינ ןוא ,ןטייקיגיילק טימ ןקיטפעשַאב וצ ךיז ןעגנוווצעג
 ןּפָאטשרַאפ סָאװ ץומש ןוא "ורב םעד ןעזעג ךיוא טָאה רע ,סָאד

 עקידתוירזכַא ןַא ןוא ,רעסַאװ ןקימָארטש-קידעבעל ןופ ןלַאװק יד
 ןלעוו יצ :דימת רשפא ןוא ,טפָא םיא רַאפ ןענַאטשעג זיא עגַארפ

 יֿפױא טעװ יצ ?טייקטליופרַאפ יד ןייז רבוג ןלַאװק עקידעבעל יד

 ?ןבעל טעװ ןוא ןנימ"רב רעד ןייטש

 רעבירעד .תמאיאיבנ ַא ןוא רערעל ַא ןעוועג זיא רעקסניּפ
 טימ ןקור םעד טעדנעוװעג טשינ ,ןעוועג שאימ טשינ ךיז רע טָאה
 ןוא עיזַאטנַאפ ןופ והותהיםלוע ןיא ןפָאלטנַא טשינ ,גנוטכַארַאפ
 יטכייל א בילוצ טשינ ןעמ טזָאלרַאפ תמא ןופ געוו םעד .ערוטנַאװַא
 ןוא רערעווש ַא זיא געוו רעד ןעוו וליּפַא ןוא ,ךרדה-תציפק ןקיניז
 ןיא ,גנַאגרעדינ ןוא גייטשפיוא ןיא ,רעטייוו ןעמ טייג ,רעקיּפמוז
 ןכוז ןעגנוגעװַאב עטשלעפעג יד רָאנ ,גנערטשנַא ןכעלרעהפיואמוא
 רע זַא ייז ךיז טכַאד סע ןוא ,ךרדה-תציפק ןשיטסַאטנַאפ  ַא
 רקשייחישמ רָאנ .גנלעטשרָאֿפ רעייז ןיא ייז רַאפ ךיז טקעלּפטנַא
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 רוד ןיימ ןופ

 ןגָאמרַאפ ייז זַא טשינ ןליפ ןוא טשינ ןריּפש ןוא ,ןעילפ ןריבורפ
 ,ןעלגילפ ןופ שינעכייצנָא ןַא זיולב

 ףױא ייונעטייצ ןלעטשוצּפָא ךיז טכילפ רעזדנוא זיא סע
 תעב עייג רימ סָאװ געוו ןקידנדימרעד ןוא ןרעווש רעזדנוא
 לייו .ליצ םענעשנוועג םוצ טעדנעװעג ןענעז ןגױא ערעזדנוא
 טשינ טכערּפשטנַא טייקכעלקריוו יד ןוא טייוו ױזַא ךָאנ זיא ליצ רעד
 ןשינעפרעדַאב יד וצ ,וצ טשינ ךיז טסַאּפ ןטבערטשעג םעד
 יד ,ןלַאפוצנײרַא שואי ןיא ,טכייל ױזַא ,טכייל זיא עקַאט רעבירעד
 ןיא טּפעלשעגנײרַא טכײל ןרעו ךרדה-תציפק ךָאנ ןצכעל סָאװ
 ןופ געוו א ,ןעייג רימ ןכלעוו ןיא געוו םעד טָא וצ ליפעג-הָאנש ַא
 םוהת רעד .ףוס ַא ןָא ןייז וצ סיוא טעז סָאװ ,ּפמוז ןוא רענייטש
 ןוא ןטרַאגעג םעד ןשיוװצ ,ןשינעפרעדַאב ןוא ןבערטש םעד ןשיווצ
 סָאװ געוו רעד ןוא ,טיירב ןוא ףיט ױזַא זיא ,טייקכעלקריוו רעד
 עדעי ןעק רע זַא ,רעװש ןוא לָאמש ױזַא זיא ,ףיױרַא-גרַאב טריפ
 ןפיוא ךָאד ןרישרַאמ רימ ןוא .גנואײרדרַאפיּפָאק ַא וצ ןגנערב עגר
 .שממ םוהת ןופ גערב

 ןפרַאװ וצ טייצ וצ טייצ ןופ טכילפ רעזדנוא זיא רעבירעדי
 סָאװ געוו קיטש סָאד םיא טימ ןעמענמורַא ןוא קירוצ ףיוא קילב א
 םעד ראפ ןעייטש רימ ןעו ןוא .ןעגנַאגעגכרוד ןיֹוש ןענעז רימ
 טכַארבעג ןיא סָאװ ,ןייבעג ןייז טגיל סע ווו ,ןרעקסניּפ ןופ ןורָא
 ןעיײג ,טנייה ןופ םילשורי ןייק טנייה ןופ סעדָא םעד ןופ ןרָאװעג
 סרעקסניפ ןופ ענעדישרַאפ רעדליב ייברַאפ ןגיוא ערעזדנוא רַאפ
 ןבעל עשידיי סָאד ןעוועג זיא סָאװ ,טייצ רעזדנוא ןופ ןוא הפוקת
 רעייז זיא סָאװ ןוא ,טלָאמעד ,טרפב לארשייץרא ןיא ןוא ללכמ
 | ? טנייה עגַאל

 רעלענש ַא זיא גנַאג ןייז ןוא םָארטש רעד זיא ףיט ןוא טיירב
 ןוא רעסערג זיא סע רעבָא .רערַאברעדנווװ ַא זיא ןעזסיוא ןייז ןוא
 ןוא ןבעל רעזדנוא ןיא טיונ רעד ןשיוװצ םוהת רעד ןרָאװעג רעּפיש
 טלָאמעד ןופ ןדיי יד ןופ ןבעל סָאד .ןייז וצ רבוג יז טייקכעלגעמ יד
 -ניפ ןופ ערעל עקידנערעטישרעד יד טקיטעטשַאב טָאה טנייה זיב
 -לוזער יד ןענעז עכלעוו ,דנַאלשטייד ןיא ןעזעג ןבָאה רימ .ןרעקס
 יד רַאפ קערש ןוא דחּפ רעד ןריפרעד ןענעק סע עכלעוו וצ ,ןטָאט
 טקוק ןוא טפול רעד ןיא טבעווש סָאװ קלָאפ זָאלנדַאב ַא רַאפ .ןדיי
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 ןוא דנַאלשטייד ןיא ןעז טציא ןענעק רימ ,שינעעזרַאפ א יוװ סיוא

 "עטרעטנוא ןופ געוו רעד טריפ סע ןיהַאוװו רעדנעל ערעדנַא ןיא

 -טטעברַא רַאּפ לגנַארעג ַא רימ ןריפ םעלַא םעד ץוח ַא ,טייקינ

 טכַארבעג רעכיז טלָאװ ץלַא סָאד .הסנרּפתורוקמ ןוא רעצעלּפ

 ןופ ןרעױט יד וצ ןדיי ןענָאילימ רשפא ןוא רעטנזיוט רעטרשדנוה

 רעלָאמש ַא זיולב ןוא טכַאמרַאפ ןעגעז ןרעיוט יד רעבָא .לארשי-ץרא

 ףיוא ןּפַאלק ןדיי יד ,ןײגכרודַא ןענעק עקינעװ ןוא ןפָא זיא טלַאּפש

 ןסיורד ןיא ןביילב ןוא טּפַארק 'וערעסערג ץלַא ןַא טימ ןרעױט יד

 .ןטרַאװ וצ חוכ ןייק רעמ טשינ ןבָאה יז ןוא ,ןסַאמ ערעייז ןיא

 ָאּפמעט רעד טלָאװ ,טגעה ערעזדנוא ןדנובעג טשינ ןעמ טלָאװ

 "ּפרעדַאב יד טגָאיעגנָא טלָאװ רע ,רערעלענש ַא ןעוועג יובפיוא ןופ

 "זיר טימ טרישרַאמ רימ ןטלָאװ ןַאד .םוחת םעד ןטָאשרַאּפ ןוא ןשינ

 ןזיועג זדנוא טָאה סע עכלעוו ליצ םעד ,ןגעקטנַא ליצ םעד טירש

 רעבָא .לצרעה םיא ךָאנ ןוא ,סעה ,םיא רַאפ ךָאנ ןוא ,רעקסגיפ

 טקנוּפ רעדיוװ ןוא .זוכ טימ ףיוא זדנוא טלַאה'מ ,זדנוא טרעטשימ

 עקיבא יד ףרַאש טרעוו ןוא ךיז טקעוורעד געט עטשרע יד ןיא יו

 ןכיירגרעד וצ ןליוו רעד ךיז טקעוורעד סע ,ךרדה-תציפק ןופ עגארפ

 ןענעז רימ ןוא טשינ זדנוא טגנילעג סָאד ןעוו ןוא .ליִצ םוצ דלַאב

 יייטש ןופ געוו ןפיוא טירש רַאפ טירש ןייג וצ רעטייוו ןעגנוווצעג

 ןוא ןביולג סָאװ ןשטנעמ ןעניישרעד טלָאמעד -- ּפמוז ןוא רענ

 דלוש יד זַא ,ןסַאמ יד ןשיװצ ערעייז הנומא יד טָא ןטיײרּפשראפ

 סע ןענעז ייז ,ךעלרעווש ןעייג סָאװ יד ,רעייגיגעוו יד טָא ןגָארט

 ףרַאד רַאפרעד ןוא ,ךרדח-תציפק םעד טשינ ןכעלגעמרעד סָאװ יד

 ..ןייז שרושה ןמ רקוע ייז ןעמ

 ךיז ןגָארט טע ןכלעוו וצ ,גערב םוצ געוו רעד זיא טייוו טייוו;

 ןוש טרעדנַאװ סָאװ קלָאפ ַא רַאפ רעבָא ,.רעצרעה ערעזדנוא

 ."גגַאל וצ ןייז טשינ געוו רעטסגנעל רעד ךיֹוא ןעק ןרָאי רעטנזיוט

 ןרעװ ,ענייז רעטרעוו ערעדנַא ליפ יוװ ,סרעקסניפ רעטרעוו יד טָא

 זדנוא טרעװ גנַאלק רעייז ,ןורכז רעזדנוא ןיא טשירפעגּפָא טציא

 ידנעטשרַאֿפ רעמ זדנוא טרעװ ןכות רעפיט רעייז ןוא רעטגעאנ

 ןוֿפ ןעגנַאגעגכרוד רימ ןענעז געוו קיטש סיורג א .דימת יוװ רעכעל

 ןייק ןייבעג ןייז ןריפרעכירַא סָאד -- ןרעקסניּפ ןופ טוט םעד טניז

 רעד ךָאנ זיא גנַאל יו רעבָא -- םעד ןגעוו תודע טגָאז םילשורי
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 -רָאפ ןעייג רימ סָאװ סָאמ רעד ןיא ןוא ,זדנוא רַאפ זיא סָאװ געוו

 דנַאטשרעדיװ רעד רעסערג טרעװ סע ,ןעגנורעטש יד ןסקַאוװ סיוא

 ןדיימסיוא ןוא ןייגמורא רימ ןענעק יצ .תוחוכ עכעלטנייפ יד ןופ

 דנאטשרעדיוו םעד ןכַאװשּפָא ,ןקיטייזַאב ייז רעדָא ןעגנורעטש יד

 ןכעלגעטיגָאט ןופ געו םעד ןזָאלרַאפ ןכרוד ,ןכערב םיא רעדָא
 ללכב טריטסיקע וצ !קרעוו-יובפיוא ןשירעּפַאש ןוא לגנַארעג

 !ךרדה תציפק ןופ טייקכעלנעמ א טריטסיזקע וצ ,געוו רעדנַא ןַא

 ןענעז רימ סָאװ געװ םעד קירוצ ןקוקכרוד ןלעוו רימ בוא

 ןעז רימ ןלעװ ,טנייה זיב ןָא הפוקת סרעקסניּפ ןופ ןעגנַאגעגכרודַא

 -סדגימ רעד ןיא ךרדה-תציפק ןייק טריסַאּפ טשינ זדנוא טָאה סע זַא

 -בעלגעמ ַאזַא זַא טניימעג ןבָאה רימ ןעוו טלָאמעד ןליפַא ,סָאמ רע

 -סיֹורַא ץתמא רעד ןיא ךיז טָאה ,טנפעעג זדנוא רַאֿפ ךיז טָאה טייק

 ,גנולעטשרָאפ רעזדנוא ןיא ןזיװַאב זיולב ךיז טָאה יז זַא ,ןזיוועג

 םיניגב יד זיולב זא ,טנרעלעג זדנוא טָאה טייקכעלקריוו טרעטיב יד

 א ןעגנוזָאל יד גנוטיײדַאב ןביג ןיילא ייז ,ףיוא ןלעטש רימ סָאװ

 סגנולקיװטנַא ןוא יוב רעד ןיא ,ןעגנורילומרָאפ יד ןכות ןקידעבעל

 ןיא ןענאטשעג ןענעז רימ .ךרדה-תציפק ןייק אטשינ ןיא טעברא

 .ןיקשיסוא טדערעג טָאה סע .קעטָאילביב רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ לַאז

 טָאװ רע .ןרעקסניּפ טימ טעברַאעגטימ ןבָאה סָאװ יד ןופ רענייא

 רע יוװ ,ןשטנעמ ןקידעבעל ַא וצ טדער'מ יו ןרעקסניּפ וצ טדערעג

 -רַאפ ןענעז ןגיוא ערעזדנוא רַאפ .טכירַאב ַא ןבעגעגּפָא םיא טלָאװ

 רעזדנוא ןיא ןוא ,ןרעדנא ןכָאנ רענייא רעדליב יד ןעגנַאגעגיײב
 זַא ,גנונעפָאה יד טקרַאטשרַאפ ןוא טרעסערגרַאפ ךיז טָאה ץרַאה

 טלעו רעד ןיא חוכ םוש ןייק זַא ,ןכיירגרעד ליצ םעד ןלעוו רימ

 ןטלַאהוצפיוא זדנוא דנַאטשמוא טשינ זיא

 טָאה ןגױא ערעזדנוא רַאפ .לייה רעד ןופ סױרַא ןענעז רימ

 ישיסוא ,םילשורי ןופ שזַאזיּפ רעכעלרעדנווו רעד טקעלּפטנא ךיז

 ךיא בָאה בוח ןיימ :טגָאזעג ןוא רימ וצ טעדנעוועג ךיז טָאה ןיק

 -לַאגָאיצַאנ רעזדנוא ןיא טור ןרעקסניפ ןופ ןייבעג סָאד ,טליפרעד

 ןרָאװעג זיא סָאװ ,טעטיזרעווינוא רעד ןופ ןדָאב םעד ףיוא ,םייה

 גנוטייל יד ףרַאד טציא .גנופַאש-רוטלוק רעזדנוא ןופ רעטנעצ ַא

 ןופ ןייבעג סָאד ןעגנערב ןוא בוח ריא ןליפרעד תונכוס רעד ןופ

 ,םילשורי ןיא ור רעקיביײא וצ ןעלצרעה
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 .תובוח ערעדנַא ךיוא ןוא ןרעוו טליפרעד טעװ בוח רעד טָא ךיוא

 ןכלעוו ליצ םעד ןגעקטנַא רימ ןרישרַאמ טירש עטקרַאטשעג טימ

 .רעטרעוו עקימַאלּפ עקינייז טימ טרילומרָאפ טָאה רעקטניפ



 קלאפ ןופ רערעל רעד -- םעה-דחא

 א

 סערגנַאק ןטסקעז ןכָאנ לָאמ עטשרע סָאד ןעזעג םיא בָאה'כ

 ךָאנ ןבָאה ןרעיױא ערעזדנוא ןיא .סערגנָאק עדנַאגא םעד --
 ,(רעגייוו יד) "םיכובה, לקיטרַא ןייז ןיא רעטרעוו ענייז ןעגנולקעג

 רענגעק יד ןסימשעג ןרָאצ ןוא שינרעטיב טימ טָאה רע ןכלעוו ןיא
 םעניא טלעמַאזעגֿפױנוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,גַאלשרָאפ סלעצרעה ןופ

 ןטמיורטעגסיוא רעייז ףיוא טגָאלקעג ,דנַאברַאפ ןשיסור םענופ רעמיצ

 ןעמ יו םיא טנײװַאב ןוא ,ןרָאװעג טשינוצ זיא סָאװ לַאעדיא

 ךיז םעהידחא טָאה רעמוז ןבלעז םעד ןיא .רטפנ א טניײװַאב

 .עשרַאוװו םורַא רעטרע-עשטַאד עשידיי יד ןופ םענייא ןיא טורענּפָא

 ןרעה וצ ,ןטסינויצ עגנוי ןופ עּפורג ַא ,םיא וצ ןעמוקעג ןענעז רימ

 טכַארבעג זדנוא טָאה סע סָאװ םיא ןלייצרעד וצ ,רעטרעוו-טסיירט |

 -ָאטירעט , םעד ןוא גַאלשרָאפ עדנַאגוא םוצ טּפַאשרענגעק רעד וצ

 -נָא ןוא ןָאװעג ןריובעג גַאלשרָאפ םעד טָא ןופ זיא סָאװ ,"םזילַאיר

 דנַאל ַא ןיולב זיא סָאװ ,לארשייץרא וצ האנש ןקעוורעד וצ ןביוהעג
 עטרעגיײּפעג סָאד , קורדסיוא רעד .רעניווונייא עריא דנעלרַאפ סָאװ

 ןיימ רעד רעבָא ,קימעלָאּפ רעד ןיא ןלַאפעג טשינ ךָאנ זיא ,"דנַאל

 יד ןיא ןרעה טזָאלעג ןיֹוש ךיז טָאה קורדסיוא ןקיזָאד םעד ןופ
 -סילַאירָאטירעט םעניא לגילפ ןשיטסילַאיצַאס-קניל םעד ןופ סעדער

 ,רעגַאל ןשיט

 קָאטימכָאנתבש ַא ןיא ןעמונעגפיוא זדנוא טָאה םעהידחא

 -- קילב ,ןרעטש רעטיירב ,טכיזעג ןייז .זיֹוה ןייז ייב לדלעוו םעניא

 סעּפע .טײקמַאזקרעמפיוא ןיימ ןגיוצעגוצ סרעדנוזַאב טשינ ןבָאה

 טָאה ליומ ןיא .קורדנייא םעד טכַאמעג עילַאק ןוא טרעטשעג טָאה

 םעד וצ טסַאּפעג טשינ סעפע טָאה סָאד ןוא ,טערַאגיצ ַא טַאהעג רע
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 ןופ טנורג ןפיוא טלעטשעגרָאפ רימ סע בָאה ךיא יו םענייז דליב
 סיורג טימ ןענעײל ןגעלפ ,עגנוי יד ,רימ סָאװ ןעלקיטרַא ענייז

 ערעל עשיטסינויצ ןייז ןופ םירקע יד ןופ ךס ַא .טײקמַאזקרעמפיוא

 רעטרעוו עשיטירק-ףרַאש ענייז סרעדנוזַאב ,ןעמונעגפיוא רימ ןבָאה

 ךותב תודבע. ןגעוו ,טקיטש ןוא טקירד סָאװ ,"רפס , ןופ לוע ןגעוו

 -יטסייג ןטיהוצּפָא טגניווצ סָאװ ,(טייהיירפ ןיא טפאשטכענק) "תורח

 סָאװ םזינויצ ןלעיציּפָא ןגעוו ,ייז ןיא טשינ טביולג'מ סָאװ ןטרעוו עק

 ןופ גנובעלַאב רעקיטסייג ןגעוו ,געוו ןקיטכיר םעד טשינ טניפעג
 .ןפיצנירפ ןוא ןקנַאדעג ןכיילגסעד ןוא -- רעצרעה עטרענייטשרַאפ

 רעד וצ גנַאגוצ ןרעדנַא ,םעיינ ַא ךיז ןיא ןטלַאהטנַא ןבָאה סָאװ

 ןופ טייהיירפ ןופ גנורימַאלקָארּפ א ןוא ,םיניד עריא ןוא עיגילע

 ןיז טפמעק ןוא קלָאפ ןייז יירט טביילב סָאװ ןדיי ַא רַאפ ןסיוועג
 ןעמענעגנַאמוא םעד ןייז רבוג טנעקעג טשינ ךיא בָאה ךָאד ןוא .ףמאק

 טָאה ןמעה-דחא ןופ ליֹומ ןיא "טערָאגיצ תבש , רעד סָאװ ,םשור

 בָאה'כ רעבָא ,ןיילַא ךיז ףיוא זייב ןעוועג ןיב'כ .רימ ףיוא טכַאמעג

 טשינ זיא םשור רעמענעגנא טשינ רעד :ןפלעה טנעקעג טשינ רימ

 ַאזַא סָאװ ,ןעועג זיא םעד ןיא עשילרעטסיוא סָאד ןוא ,ייברַאפ

 "ןטעראגיצ-תבש , קידנעעז טקעװרעד טשינ רימ ייב ךיז טָאה ליפעג

 עכלעזַא ייב וליפא ,רעביירש עשיאערבעה ערעדנא ןופ ליומ םעניא

 טָאה סע סָאװ ,סָאד ךעלטנעפע ןגָאז וצ טגַאוװעג טשינ ןבָאה סָאװ

 טייטשראפ .רעטרעו עכעלפערט ןוא ערָאלק טימ םעה-דחא טגָאזעג

 ןפיוא סולפנייא ןייק טַאהעג טשינ טָאה םשור רעד טָא זַא ךיז

 ,זָאירוק סלַא זיולב טציא סע ןָאמרעד ךיא ןוא ,ןרעזדנוא סעומש

 גנואיצאב רעודנוא זיא סָאװ ,ןסיוו טלָאװעג טָאה םעה"דחא
 -עוואב רעשיטסינויצ רעד ןיא ןכָארבעגסױא טָאה סָאװ סיזירק םֹוצ
 רימ .טרעפטנעעג ןבָאה רימ ןוא ןגַארּפ טלעטשעג טָאה רע .גנוג

 ךיא בָאה לייטנעטסרעמ .שיסור ,ךיז טייטשרַאפ ,טדערעג ןבָאה

 ןרַאפ טכַאמעג רָאלק ךיא בָאה לָאמ ןטשרע םוצ ןוא .טרעפטנעעג

 עכלעוו וצ ,גנוניימ ןוא קנַאדעג ןיימ םזינויצ ןופ רעקיטערָאעט
 זיא סע זַא ,קידנעדײשטנַא סלַא טכַארטַאב ןוא ןעגנאגרעד ןיב ךיא

 .יידיא רעשיטסילַאירָאטירעט רעד ראפ ןבָאה וצ ארֹומ סָאװ אטשינ

 יז לייוו ,גנוגעװַאב עסיורג ןייק ןלעטשפיוא טשינ ןעק יידיא יד
 "קריוורַאפ ןצ םיא ןבערטש ןעק'מ סָאװ ליצ ןקידתושממ ןייק טָאה
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 טימ ךיז ןקיטּפעשַאב יידיא רעקיזָאד רעד ןופ רעגנעהנָא יד ,ןכעל

 רעד טשינ זיא'ס ןוא .,עיצַאינָאלַאק עשידיי רַאֿפ דנַאל א ןכוז

 "עכוז רַאפ -- ןֿפמעק ןוא ןקיניײארַאֿפ וצ ךיז ןשטנעמ ןופ דעגייטש

 ,ןׁשינ

 ןבָאה רימ ןעוו ןוא ,סעומש םנופ ןדירפוצ ןעוועג זיא םעהידחא

 "מיס ןופ רענעט םיטש ןייז ןיא טרעהרעד רימ ןבָאה טנעגעזעג ךיז

 רימ סָאװ ,ץלַאטש ןוא דיירפ טימ לופ ןעוועג ןענעז רימ ,עיטַאּפ

 ןסיורג ןרַאֿפ ןעקנַאדעג ערעזדנוא ןגָארטוצרָאפ ןעוועג הכוז ןבָאה

 ןבָאה ייז ןוא רעגַאל ןשיטסינויצ ןוא ןלַאנָאיצַאנ-שידיי ןופ רערעל

 .ןגיוא ענייז ןיא ןעוועג ןחיאשונ

:: 

 ענעי ןיא ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא סָאװ "תֹורפס , ךובלמַאז םניא

 בוהנָא ןיא טשרע סױרַא זיא ןוא ךַארּפש רעשיליופ רעד ןיא געט

 בָאה ,טארשריק ןַאי ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא 1005 רָאי ןופ

 ןוא עטלַא יד ןופ םעלבָארּפ ןגעוו לקיטרא ןַא טכעלטנעפעראפ ךיא

 ידחא ןשיווצ קימעלַאּפ רעד ןגעוו ,ןבעל רעודנוא ןיא ןטרעוװ עיינ

 ,ץיקסוועשטידרעב ןוא סעה

 עניימ ןופ סָאװטע ָאד ןריטיצ וצ יאדכ זיא זיא סע ןזַא ,ןיימ'כ

 קלָאפ סָאד טשינ ןענעז רימ .םעהידחא ןופ הרות רעד ןגעוו רעטרעוו

 טָאה רפס רעד .טכענק עגייז רָאנ ,םעהידחא טסעפ טלעטש .רפס ןוֿפ

 יד טרעטסומעגסוא טָאה ,קלָאֿפ םנופ טסײג םעד טמערופעג

 ןצעזעג ,תווצמ ענייז טימ םענַאב טלעוװו ןוא ןבעל ןייז ןופ טלַאטשעג

 רעזדנוא ןרילרַאֿפ ןכָאנ ךיוא ,ןטייצ ןעוועג .ןוויטקעריד ןוא

 ןרעדנע וצ ןענַאטשרַאפ טָאה קלאפ סָאד ןעוו ,טייקידנעטשטטבלעז

 יד טױל רפס ןיא ןבירשעג ןענעז סָאוװ םיניד ןוא ןצעזעג יד

 רעקיטסײג-שילַארָאמ ןייז וצ ןסַאּפוצוצ ייז ןוא ןבעל ןופ ןעגנורעדָאפ

 .טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא טלקיװטנַא ךיז טָאה סָאװ ,שינעטנעקרעד

 געוו ַא ןענופעג ןַאד ןבָאה םיגיהנמ ענייז ןיא קלָאֿפ ןופ רערעל יד

 ןיא קיטקַארּפ רעד ןוֿפ טסייג םעניא ענעבירשעג סָאד ןשטייטוצסיוא
 רעד ןופ שוריפ רעד ןעוועג טשינ סע זיא ןלַאפ ליפ ןיא ,ןבעל ןייז

 םעד טכַאמעג לטבמ רעדָא טשטייטעגסא יינ טָאה סָאװ הנשמ

 רעכעלגנירטשרהא רעד ןעוועג ךיוא ןיא יוזַא ראנ ,קוסּפ ןופ טשּפ
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 ץַאזנעגעק ןיא ןענַאטשעג זיא שוריפ רעד זַא ךעלגעמ .רענייז ןיז

 ןיז רעשילַארָאמ רעד רעבָא ,רעטרעוו יד ןופ שטייט ןטסָארּפ םוצ

 יָאמ רעד טימ הריתס ןיא ןייטש טנעקעג טשינ טָאה קוסּפ םענופ

 .קלָאפ םנופ שינעטנעקרעד רעשילַאר

 ,ןכות ןעיינ ַא טימ ןרָאװעג טליפעגנָא ןַאד ןענעז רעטרעוו יד

 עקיזָאד יד .טריּפשעג טשינ ללכב ןעמ טָאה טייקיאיינ ןייז סָאװ

 הפוקת רעד טָא ךָאנ .דומלת םעד ןסילשּפָא ןטימ קעװַא ןענעז ןטייצ

 יד .טשּפ ןכאפנייא ןייז טול קוסּפ ןופ טפַאשרעה יד ןעמוקעג זיא

 סע .עמָאקלופ ַא ןרָאװעג זיא קוסּפ םוצ קלָאפ ןופ גנוטכענקרַאפ

 ןוא ןפיטרַאפ טשינ ךיז ףרַאד'מ זַא טלעטשעגטסעפ ןרָאװעג זיא

 ןייז ןריזילַאנַא טשינ ףרַאד'מ ,קוסּפ םענעבירשעג םניא ןרעלקנײרַא

 .ךעלגעטיגָאט תווצמ ענייז ןטיהּפָא זיולב ףרַאד'מ ,תונווכ ןוא טסייג

 ןצנַאג םעניא טפַאשטכענק רעקיטסייג ןופ םינמיס טעז םעה-דחא

 עטסכעלקערש עמַאס סָאד ןוא ,ןבעל ןלַאנָאיצַאנ רעזדנוא ןופ טיבעג

 םילוע עטשרע יד סָאװ ,סעינָאלָאק יד ןיא בושי םעיינ םעניא ךיוא

 םי ןיא ןעגנורּפעג ןענעז סָאװ ס'נושחנ ענייז ,טיובעגפיוא ןנַאה

 גנונעפָאה יד ןכעלקריוורַאפ ןעייג ייז זַא ,גנונעפָאה טימ לופ ןײרַא

 א"נרת רָאי ןיא .תולג ןיא קלָאּפ ןקידרעדנַאװ ןוא ןטיײרּפשעצ םנופ

 ירעסבָא ןוא לארשייץרא טכוזַאב לָאמ ןטשרע םוצ םעהידחא טָאה

 טסייוו סָאװ רעקיטירק ַא ןופ גױא ךעלגנירדכרוד א טימ טריוו

 קילױרג יו ,תמא ןרַאפ ָארומ טשינ טָאה סָאװ ,םימחר ןייק ןופ טשינ

 טרעקעגקירוצ ךיז טָאה רע ןעוו ,ןייז טשינ לָאז רע לופ-שואי ןוא

 םעד קלָאפ ןצנַאג םעד ןוא ןויצ-יכבוח יד רַאפ טרעדלישעג רע טָאה

 ףיש רעד ףױא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,"לארשייץרא ןופ תמא,

 .טָאה ױזַא ןוא .דנַאלסור"תולג ןיא ,סעדָא ןייק קירוצ געוו ןפיוא

 עקירעיורט לופ :לקיטרא ןייז ןיא לכה-ךס םעד טריפעגרעטנוא רע

 ןעזעג ןוא דנַאל סָאד טזיירעגכרוד בָאה'כ סָאװ םעדכַאנ ןקנאדעג

 ךיא ןיב ,סעינָאלָאק יד ןיא ןוא ופי ןיא ןעז טנעקעג בָאה'כ סָאװ

 רעטיב ןוא ןרָאצ ןיימ ןסיגסיוא ,םילשורי ןייק ןעמוקעג חספ-ברע

 רעזדנוא ןופ לטשער סָאד ."תוברוח ןוא רענייטש יד, רַאפ ץרַאה

 רעטשרע רעד .ןטײצ ענעגנַאגרַאפ טייו יד ןיא ץנַאלג ןקילָאמַא

 בָאה טרָאד ,"לתוכ ,, םוצ טריפעג ,ךיז טיײטשרַאפ ,טָאה רעניימ געוו

 ,םילשורי ןופ רעניווונייא ,רעדירב ערעזדנוא ןופ ךס ַא ןענופעג ךיא

40 



 רוד ןיימ ןופ

 ,רע'מינּפ ערעגָאמ ערעייז .תולוקיילוק ףיוא ןענװַאד ןוא ןעייטש

 טסַאּפ ץלַא -- םישובלמ עקיד'הנושמ ןוא תועונת עדליוו ערעייז

 ףיוא קוק ןוא ייטשי'כ ,"לתוכ, ןופ ןעזסיוא ןכעלקערש םוצ וצ ךיז

 :ץרַאה ןיימ ןיא ןעלקניױו עלַא סיֹוא טליפ הבשחמ ןייא ןוא ייז
 טָא ,דנַאל רעודנוא ןופ ןברוח ןופ תודע ןענעז רענייטש יד טָא

 ןופ רעכלעוו ,קלָאּפ רעזדנוא ןופ ןברוח ןופ תודע -- ןשטנעמ יד
 ףרַאד ןברוח ןכלעוו !!רערעסערג ַא זיא תונברוח עדייב יד טָא

 קלָאפ סָאד ןוא בורח טרעװ דנַאל ַא ןעוו -- ?ןענייוואב רעמ ןעמ

 ןוא ָארזע ,לבבורז ןעמוק ןלעװ ,חוכ ןוא ןבעל טימ לופ ךָאנ זיא

 סָאד ןעיובפיוא טעוװ ןוא ייז ךָאנ ןייג טעוו קלָאפ סאד ןוא הימחנ

 טעװ רעוו ,בורח טרעוװו קלָאפ ַא ןעו רעבָא ,יינספיוא דךנַאל

 1! ףליה ןייז ןעמוק טעװ ןענַאװנופ ןוא ןעיובוצפיוא םיא ןייטשפיוא

 ןופ טסײג רעד טנעמָאמ םעד טָא ןיא ןענישרעד טלָאװ ןוא --

 ךָארב םעד רע יוװ ױזַא ןגָאלקַאב טנעקעג טלָאוװ'כ ןוא יולה הדוהי 'ר

 םעד טימ טשינ ןביױהעגנָא ךיז דיל גָאלק ןיימ טלָאװ קלָאּפ ןיימ ןופ
 .ג לארשי -- רָאנ "ןויצ , טרָאוװו

 ןופ ןקורדנייא יד רעדיו רע טרימוזער ג"נרת רָאי ןיא ןוא

 ןיא גנובעלפיױא רעד ְךָאֵנ ,לארשייץרא ןייק עזייר רעטייווצ ןייז

 רָאי ןיא ,ןיקמָאיט ןופ הפוקת רעד ןיא גנוגעװַאב-ןויצ-תביח רעד

 טײצ עצרוק ַא ןכָארבעגסױא ןיא סָאוװ סיזירק םעד ןוא א"נרת

 : םעדכָאנ

 -ַאטשעג ךיא ןיב ,בָאב"העשת ןופ טכַאנ רעד ןיא תוצח םורַא;
 ןסעזעג ןענעז עגניי ןוא עטלַא ןופ םלוע רעסיורג ַא ,לתוכ ןרַאפ ןענ
 לייט ַא ,תוניקה רפס ןרעביא טנייוועג טָאה לייט ַא .דרע רעד ףיוא
 ןעש'הכלה ַא טריפעג ןבָאה ערעדנַא יד הכיא-שרדמ טנרעלעג טָאה
 בָאה ןליוו ןיימ ןגעק .לתוכ םוצ ןקור ןטימ ןציז ןעמ געמ יצ ,לוּפלּפ
 רָאי ייווצ טימ טכַארטעג בָאה'כ סָאװ לָאמַאכָאנ טנָאמרעד ךימ ךיא
 ןופ ןברוח ןוא ןויצ ןופ ןברוח ןגעוו טרָא ןקיזָאד םעד ףיוא קירוצ
 ןבָאה סָאװ ןרעטלע ערעזדנוא ןופ סגטָאש יד ןוא ,לארשי קלָאפ
 ךעייז רַאפ ןבעל רעייז ןעוועג בירקמ ,טכַאנ רעקיזָאד רעד ןיא
 יוװ ןעזעגסיוא רימ ןבָאה ,טרַאנעגײא עלַאנָאיצַאנ רעייז ןוא דנַאל

 "שת םילשירי ,עבאגיוא-"ריבד, ,םעהידחא ןופ קרעװ עלא (}
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 םייבנירג קחצי

 גנורעדנוװרַאפ טימ טקוקעג ןוא רימ םורַא ןענַאטשעג ןטלָאװ יז

 ןופ הבצמ רעד ייב ןציז סָאװ ,רעדניק-סדניק עטייוו ערעייז ףיוא

 ?"טנעה ערעייז ןיא םירפס ןטלַאה ןוא דובכ םענעבָארגַאב רעייז

 יד ראפ ןטָאט טָאטשנָא ,ןבעל טָאטשנָא רעכיב לָאמא רעדיוו

 .ָאזלַא ,הלואג ןוא םוקפיוא רַאּפ ףמַאק א טַאטשנַא ,עקידעבעל

 יד ןופ ,"רפס, ןֹופ לוע ןופ קלָאפ סָאד ןעיײרפַאב ןעמ ףרַאד

 םעד ןופ הוקסמ עקיזָאד יד סױרַא טשינ טיצ םעה"דחא ? "םירפס,

 :ןויצייבבוח יד רַאפ טקעדעגפיוא טסיירד טָאה רע ןכלעוו ?תמא;

 -לָאוװער וצ טשינ טניימ רע ,ןטרעוװ יד ןרעדנע וצ טשינ טפור רע

 םע זַא ,טייטשרַאפ רע ."םירפס, ןוא "רפס , ןגעק קלָאפ סָאד ןריט

 וצ ,בצמ םעד טָא וצ טכַארבעג ןבָאה סָאװ תוביס ןַארַאפ ןענעז

 סנ א ףיוא תולג ןיא ןטראוו םוצ ,טײקיזָאלטכַאמ ןוא עיצַארענעגעד

 ןענעז תוביס יד ,"םירפס, יד ןופ ןטָאש םעניא ןעשעג טעװ סָאװ

 ךופ ןמַאטש ייז תולג ןיא בצמ ןפיוא ךיז ןריזאב ייז ןוא עפיט

 ןוא עיצַאנימרעטסקע ןופ ,תונברוח ןוא םישוריג ,תורצ ,תופידר

 גנורענייטשרַאפ רעד וצ ןעוועג םרוג סע ןבָאה ייז .ןעגנוצענערגַאב

 יד וצ ךיז ןסַאּפוצ ןכרוד גנומַאכָאנ רעד וצ .רעצרעה יד ןֹופ

 ,רוטלוק ןוא ךַארּפש ריא וצ ,הביבס רעדמערפ רעד ןופ ןעגנוגנידַאב

 .עיצַארענעגעד ןוא טייקינעטרעטנוא וצ טייהיירפ ןיא טפַאשטכענק ֹוצ

 טָאה תולג ןיא קלָאפ ןשידיי םנופ ןמעלבָארּפ-טנורג עלַא ףיוא

 הלוע טייז :טסייה'ס ."ןויצ-תביח, :רעפטנע םענעדיײשטנַא ןייא רע

 ,בושי םעד ,ןינב םעיינ ַא טרָאד ףיֹוא טלעטש ןוא לארשי-ץרא ןייק

 ןייז טימ ,ןבעל ןײז טימ תולג ןרַאפ רעטסומ ַא ןייז לָאז סָאװ

 ןבעלפיוארעדיוו םעד טימ ,טעברַא ךרוד ןדָאב ןיא ךיז ןעלצרָאװרַאפ

 .רעגייטשיסנבעל ןשילַארָאמ ןייז טימ ,רוטלוק ןוא ךַארּפש ןייז

 ןיא הרשכה עקיטסייג ַא ןריפכרוד רעירפ ןעמ ףרַאד קעווצ םעד וצ

 רעד סָאװ ןסיוו ןלָאז ייז םילוע ןעיצרעד וצ ,תולג ןופ רעדנעל יד
 -עטש יד רַאֿפ ןפױלטנַא ןוא ןקעדשּפָא טשינ ךיז ןלָאז ייז ,זיא ליצ

 ערעייז ךרוד ןייז רבוג ייז ןלָאז רָאנ ,געוו רעייז ךרוד ,ןעגנור

 זיא "ןויצ-יבבוח , ,טייקטיירג ברק רעייז ךרוד .,ןעגנוגנערטשנַא

 ךופ דוסי ןפיוא ץראה-בושי ןוא הרשכה עקיטסייג יד :שטייט רעד

 .30 עטייז ,לארשייזראמ תמא (2



 רוד ןיימ ןופ

 ןטרעלקרַאֿפ-:סיױארָאֿפ א ןיא ןעגנוגנידַאב עשידירוי יד ןטיירגוצ

 .תעדה'בושי טימ ןוא קיטניזרָאפ ןרעוו טריזילַאער לָאז סָאװ .,ןַאלּפ

 ןיא בושי ןשידיי ַא ןעיובפיוא ןעמ ןעק געוו םעיינ םעד ףיוא

 טעװ ,תולג םעד רעטנעצ ַא רַאפ ןעניד טעװ סָאװ לארשידץרא

 -סגנואיצוצ ַא ןגָאמרַאפ טעוװ ,תוצופת יד ףיוא טכיל ןייז ןלַארטשסיױא

 טימ ,ןבעל ןייז ןופ רעטסומ םעד טימ רעדניק ערעייז רַאפ טפארק

 ןײטשטנַא טיא ןיא טעוו סָאװ פיט-ןשטנעמ ןשידיי םעיינ םעד

 .תובא יד ןופ דנאל ןיא בושי ןשידיי םעיינ םעניא

 רעד ףױא רעפטנע ןייק ָאטשינ ןזיא םַארגָארּפ םעד טָא ןיא

 -ָאלָאק רַאפ הרשכה רעקיטסייג ןופ םַארגָארּפ .ַא ,"עגַארפ-טיורב

 ןקיטסיײיג ַא טרָאד ןלעטשפיוא ֹוצ ,סע ןעיונפיוא ןוא דנַאל סָאד ןריזינ

 תלוכיב טשינ זיא -- קלָאפ ןטײרּפשעצ ןוא ןטעייזעצ ןרַאפ רעטנעצ

 רעייז ןיא ךיז ןקינייּפ סָאװ ,ןסַאמ ןופ הילע ןַא ןרעכיזרַאֿפ וצ

 הילע יד .רעדנעל תולג יד ןיא טיונ רעשימָאנָאקע ןֹוא רעשיטילַאּפ

 יימע רעד ןופ טרָא סָאד ןעמענרַאפ טשינ ןעק לארשייץרא ןייק

 ,הטנרפ ןוא טעברַא ןעניפעג ןעק'מ ווו רעדנעל יד ןיא עיצארג

 יד ןופ בצמ םעד ןרעסעברַאפ וצ רענעלּפ ןופ טרָא סָאד רעדָא
 וסקַאוו ןוֿפ הפוקת רעד ןיא רעטרעניווו ערעייז ןוא ןסַאמ עשידיי

 רעטנעצ רעקיטסייג רעד ,רעטנעצ ןקיטסייג ןופ ןעמוקפיוא ןוא

 .גבוזיילסיוא וצ טריפ סָאװ געוו ןפיוא עיצַאטס עטשרע יד זיולב זיא

 טָאה רע ,טקרעמעגנָא זיולב םעהידחא טָאה קנַאדעג םעד טָא

 ןרָאא עלַא ןוטעגנירַא ןעװעג .טלדנאהַאב רעינעג טשינ םיא

 תציפק , ַא ןכערּפשרַאפ סָאװ רענעלּפ יד ןופ קיטירק רעפרַאש ַא ןיא

 ַא ךרוד עגַארפ-ןדיי רעצנַאג רעד ןופ גנוזעל עלענש ַא ,"ךרדה
 טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא ענעגנולעג ךָאנ ,"םירצמ תאיצי, רעיינ

 -כעלגעמ יד ןבעגעג רע טָאה םעד ךרוד .טלעוו רעד ןופ רעשרעה יד

 טָאה רע ןכלעוו רעטנעצ רעקיטסייג רעד זא ,תועט םעד וצ טייק

 ןענעז רוהסי ןייז זַא ,טשינ רָאג ףױא ןעגנעה טעװ טריגַאּפַארּפ

 ענייז ןוא רוד ןופ טסייג ןטיול רוטארעטיל ,גנואיצרעד ,ןלוש

 בױהנָא ןַא זױלב טשינ זיא "ינחור זכרמ, רעד זַא ,ןעגנואיושנַא

 -עגנָא ךיז רע טָאה רעבירעד ,ליצדנע רעד טסייה'ס ,ףוס רעד רָאנ

 ןַא רעדָא הנווכב ,טקוקעגקעװַא טָאה סָאװ קיטירק ףיוא ןסיוטש

 ןיא הרשכה-רעקיטסייג טימ ןביוהֹוצנָא גנורעדָאֿפ ןייז ןופ ,הנווכ
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 סנייא לייוו ,קיטייצכיילג דנַאל ןיא טעברַאיגנוריזינָאלַאק רעד טימ

 ןוא רעירפ ןייק ָאטשינ ןיא סע ןוא ןרעדנַא ןופ קיגנעהּפָא זיא

 ברַאה רעז טָאה םעהידחא .טעברַא רעקיזָאד רעד ןיא רעטעּפש

 זיא רע ,לארשי-ץרא ןופ יובפיוא ןרַאפ ןטייקיטעט יד טריקיטירק

 לַאטיּפַאק רעסיורג זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה סָאװ רעטשרע רעד ןעוועג

 ןרעוו ןעק ,ןקידעש ךיוא םיא ןעק בושי ןיא טריטסעווניא טרעוװ סָאװ

 סָאװ בושי ַא זַא ;עיצַארענעגעד ןוא עיצַאזילַארָאמעד ןופ רוקמ ַא

 יצ ךיילג זיא ,טעברַא רעדמערפ ןוא רעגיליב ףיוא טיובעג זיא

 ךוא ןברוח ףױא טלעטשעגסיוא זיא ןוא ,ןַאקלוװ א ףיוא בושי ַא

 רעד דצמ דנַאטשפיױא רעדָא עיצַארענעגעד בילוצ גנַאגרעטנוא

 .גנורעקלעפַאב-רעטעברַא רענעריובעגנייא

 יוּפַא, יד ןכַאמ לטב םוצ טכַארבעג טָאה קיטירק עקיזָאד יד

 גנוקרַאטש רעכעלטפַאשטריו וצ ןוא עודיה בידנ ןופ "תוסּפורט

 .גנולקיװטנַא רעייז סיוארָאפ סיוטש ַא ןבעגעג ןוא ,סעינָאלָאק יד ןופ

 לָאז סע קיטיױנ זיא סע זַא ,קנַאדעג םוצ טריפרעד ךיוא טָאה יז

 עדמערפ יד טָאטשנָא רעטעברא עשידיי ןופ סַאלק ַא ןייטשטנַא

 וצ טריפרעד טָאה הרשכה רעקיטסייג ןופ קנאדעג רעד ,רעטעברַא

 ןוא (םירדח עטרימרָאפער) "םינקותמ םירדח, ןופ גנופַאש רעד

 ךיז טָאה סָאװ טעברַא-רוטלוק רעד וצ גנואיצרעד רעשיאערבעה

 לצרעה סָאװ גנוגעװַאב-סקלָאפ רעד טימ קיטייצכיילג טלקיװטנַא

 רעשיצולח רעד ןופ ןעלצרָאװ יד ךיוא ,.רעפעש ריא ןעוועג זיא

 ןגעו הרות רעד טָא ןופ הקיני רעייז ןגיוצעג ןבָאה גנוגעװַאב

 -ערבעה רעד ןיא הפוקת-סגנובעלפיוא יד ךיוא .חרשכה רעקיטסייג
 ירַארעטיל רעד ןיא ביױהנָא ריא ןעמונעג טָאה רוטַארעטיל רעשיא

 טריריּפס;יא טָאה העּפשה ןייז ןוא םעהידחא ןופ טייקיטעט רעש

 .גנולקיװטנַא ריא

 םעניא ןטרעוװ יד ןופ גנורעדנע יד זא ,ןטלַאהעג טָאה םעה"דחא
 -טנַא רעקיזָאד רעד ןופ טַאטלוזער ןיא ןמוק טעװ ןבעל ןשידיי
 .ןעגנוזָאל ערענָאיצולָאװער ןייק קיטיונ טשינ זיא סע ןוא גנולקיוו
 ,עיצולָאװער ןיא טשינ ןוא גנולקיװטנַא ןיא טביױלגעג טָאה רע
 טקיטפעשַאב ךיז ןוא גנורעטשוצ ןופ ןטלַאהעג טייוו ךיז טָאה רע
 סָאד ןקיטײזַאב טלָאװעג טשינ טָאה רע .,יובפיוא ןוא קיטירק טימ

 טימ ץלַא קיטיונ זיא סע זַא ןטלַאהעג טשינ ןוא םעיינ ןרַאפ עטלַא
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 רוד ןיימ ןופ

 עקיבייא םוטנדיי םעניא ןענופעגסויא טָאה רע .ןרעקוצרעביא לָאמא

 ןזעיגילער םעד יײז ןופ ןמענּפָארַא זױלב ףרַאד'מ סָאװ ןטרעוו

 זיא רוקמ רעייז סָאװ ןטרעװ עשיטעישילַארָאמ ןענעז סָאד .שובל

 סעצָארּפ סגנולקיװטנַא םניא ךיז ןרעדנע ייז .טסייג רעשידיי רעד

 -רעסיוא רעד ֹוצ גנואיצַאב ןייז ןופ גנורעדנע רעד טיול ,קלָאפ ןיא

 ןוא םייוגיש יד .ןעגנוגנידַאב-סנעבעל רעייז טול ןוא ,טלעוו רעכעל

 ץַאלּפ םעד ןמענרַאפ ןטָאבעג עריא ןוא לַארָאמ רעד ןופ ןטרעוו יד

 סָאװ .ןֵדי יד ןופ ןבעל םניא תווצמ עריא ןוא עיגילער רעד ןופ

 רָאיצַאנ רעד ןופ רעפסָאמטַא רעד ןיא ,ןביולג רעייז ןרָאלרַאפ ןבָאה

 ןשיװצ ןעניפעג טשינ ךיז שטנעמ רעשידיי רעד טעװ לַארָאמ רעלַאנ

 .ערעדנַא יד ענייא רתוס ךיז בור'ס ןענעז סָאװ ןטלעוו ייווצ

 טלַאהגיא רעד זיא סָאװ ,ןלעטשוצטסעפ טשינ טריבורּפ םעה-דחא
 יד ןַא ,סָאד זיולב טסייוו רע .לַארָאמ רעשידיײילַאנָאיצַאנ רעד ןופ
 רוד ןופ ןשינעפרעדַאב יד וצ ןסַאּפוצ ךיז ףרַאד לַארָאמ עלַאנַאיצַאנ

 ןוא ליבַאטס טשינ סע טביילב אליממ ןוא ,ןעגנואיושנַא ענייז ןוא

 םייוגיש יד קידעכערּפשטנַא ןרעדנע ךיז ןעק רָאנ ,טרעדערַאפמוא

 וצ גנואיצַאב ןייז ןיא ןוא קלָאפ ןופ ןבעל םניא רָאפ ןעמוק סָאװ

 ןוא עגַאל ןייז טימ גנַאלק ןיא ,ןמעלבָארּפ עריא ןוא טלעוו רעד

 -וועשטידרעב טימ קימעלָאּפ רעד ןיא רעבָא .ןשינעפרעדַאב-סנבעל

 רעד ןופ ןרָאװעג טסולפניײאַאב ןענעז סָאװ ,םירבח ענייז ןֹוא ןיקס

 ךוא שינערעקרעביא ןוא שטנעמ-רעביוא ןגעוו ןעשטינ ןופ הרות

 יד ןגעקטנַא םעהידחא טלעטש ,ןשטנעמ ןופ ןפירגַאבילַארָאמ יד

 םענַאב-טלעו ןשילַארָאמ-שיטע ןופ תודוסי עכעלרעדנערַאּפמוא

 טיײטשרַאפ ,שטנעמ-רעביוא ןגעוו גנואושנַא עשידיי יד ,םוטנדיי ןופ

 רעד ןופ תוהמ רעד .עקיטסייג ַא זיא טלַאטשעג עקיזָאד יד זַא ךיז

 יעירעטַאמ רעד רעביא טסייג ןופ טעטיראירּפ יד זיא קיטע רעשידיי

 רעבָא .ןלעירעטַאמ םעד רעביא חוכ ןקיטסיײג ןופ טכיוועגרעביא רעד

 -ידנעגעוַאב ַא זיא יז .עיגילער רעד ןופ טלײטענּפָא זיא לַארָאמ יד

 .עיגילער רעד ןופ גנולקיווטנַא רעד ןיא חוכ רעק

 ןייז ןיא םעה"דחא טסעפ טלעטש ,ןיילַא ךיז רַאפ קיטע יד

 ןדיישרעטנוא ןופ ןפוא רעד טסייח'ס ,"קיטע עלַאנָאיצַאנ יד , לקיטרַא

 ךוא ןטַאוירּפ ןופ ןטיבעג עלַא ףױא ,ןטכעלש ןוא ןטוג ןשיווצ

 ערעדנַא עלַא יװ רעמ רשפא ָאזלַא זיא ,ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג
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 םיובנבירג קחצי

 :טנַא ןענעז םיא ןיא סָאװ ,ןינק רעלַאנָאיצַאנ ַא ןפירגַאב-רוטלוק
 ןטייצ עלַא ןיא קלָאפ ןופ בצמ ןוא ןבעל ןופ ןעגנורַאפרעד יד ןטלַאה
 ןייז ,טסיײג ןלַאנָאיצַאנ ןופ תוחמ רעד קיטנעק זיא םיא ןיא ןוא

 עקידנערעדנע ךיז יד וצ ןוא טלעוו רערעסיוא רעד וצ גנואיצַאב
 םעד טניז ןיא סָאװ קלָאפ עשידיי סָאד ...ןעגנוגנידַאב-סנבעל

 טעדיישרעטנוא "ןוכשי דדבל םע. ןַא ןעוועג םויק ןייז ןופ בױהנָא

 ןוא געווװסגנולקיװטנַא ןייז טימ רעקלעפ ערעדנַא עלַא ןופ ךיז

 .ןטייצ ענעגנַאגרַאפ גנַאל טייז ןבעל ךעלרעדנווו ןייז ןופ גנַאג םעד

 עלַאנָאיצַאנ ןייז זַא ךעלגעממוא סע זיא סיוװעג -- טנייה זיב

 ,טסייג ןייז ןופ ןטפַאשנגייא יד ףיוא ןריזַאב טשינ ךיז לָאז קיטע

 עגַאל ןייז ןוא טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא ןבעל ןשירָאטסיה ןייז ףיוא

 ,טרַאװנעגעק רעד ןיא ןשינעפרעדאב ןוא

 זַא ןזייווַאב וצ םעהידחַא ךיז טימַאב ןעלקיטרַא ייר ַא ןיא
 יו רערעדנא ןא זיא קלָאפ ןשידיי םענופ םוירעטירק עשיטע סָאד

 סָאװ ץלַא ןוא טפַארק עשיזיפ ןוא טייקנעש ,רעקלעפ עשירַא יד ייב
 שינעטנעקרעד רעד ןיא טשינ ןעמענרַאפ ןדנוברַאפ םעד טימ זיא

 שינעטנעקרעד רעד ןיא ןעמענרַאפ ייז סָאװ ץַאלּפ םעד ןדיי םענופ
 ,רעקלעפ עשירַא יד ןופ

 רעבָא ,שטנעמרעביוא ןופ ףירגַאב םעד ּפָא טשיג טפרַאװ רע
 ןופ טלעװ רעקיטסייג רעד ןיא ףירגַאב ןכעלנע ןַא טניפעג רע
 רעשידיי רעד טול שטנעמרעביוא רעד זיא קידצ רעד .קלָאּפ ןשידיי
 ,קַאמשעג ןשידיי ַא טַאהעג טלָאװ (עשטינ) רע ןעוו, .גנוסַאפפיוא
 -שיטע סָאד ןרעדנע טנעקעג טלָאמעד ךיוא ,תמא ,רע טלָאװ
 ליצ ַא רַאפ שטנעמירעביוא םעד ןכַאמ ןוא םוירעטירק עשילַארָאמ
 .רעביוא ןופ ןכייצנעק יד ןטלָאװ טלָאמעד רעבָא ,ןײלַא ךיז רַאפ
 ,טסייג ןשיטע ןופ גנוקרַאטשרַאפ :ערעדנַא ץנַאג ןזעוועג שטנעמ
 ןוא תמא וצ ןבערטש ,ןטקניטסניא עש'המהב ןופ גנוקירדרעטנוא
 רעדָא ,סטכעלש ןוא ןגיל ןגעק ,טַאט ןוא קנַאדעג ןיא טייקיטכערעג
 טָאה םוטנדיי סָאד סָאװ לַאעדיא רעשילַארָאמ-שיטע רעד טָא, ; ץרוק
 לָאמנייק טָאה םוטנדיי סָאד ."רעצרעה ערעזדנוא ןיא טצנַאלּפרַאפ
 טָאה ןוא ןײלַא םימחרה-תדמ רעד ףױא ץלַא טלעטשעג טשינ
 ,ןומה ןסיורג םוצ לפט ַא רַאפ שטנעמרעביוא ריא טכַאמעג טשינ ללכ
 החלצה יד ןרעמ וצ זיולב ןעוועג טלָאװ עבַאגפיוא רקיע ןייז ךיילג
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 רוד ןיימ ןופ

 "ןיברע יונש, לקיטרַא םניא םעהידחַא וצ טיג ,"ןקיזָאד םעד ןופ

 רעד ןופ ןפירגַאב יד טיול ,קידצ רעד, -- (ןטרעוװ ןופ גנורעדנע)
 צשידיסח יד ןזיב םישרדמ ןֹוא דומלת ןופ רוטַארעטיל רעשיטצ

 סע ידכ .םיא רַאפ רָאנ ןרָאװעג ןּפַאשעג טשינ זיא -- ,םירפס

 יגידַאב-סגבעל יד זַא קיטיונ זיא , םיקידצ עכלעזַא ןעמוקפיוא ןלָאז

 טשינ טעװ ןייטש ןופ .וצרעד לגוסמ ןייז ןלָאז זדנוא םורָא ןעגנוג

 -טכורפ ןייק טשינ ןסקַאװ רבדמ ַא ןיא ןוא רעסַאװ ןייק סױרַא

 ןעק הגרדמ רעשילַארָאמ רערעכעה א ןופ קלָאּפ ַא רָאנ .רעמיוב

 עקיטסיײג יד ;שטנעמירעביוא ןַא ןופ ּפיט ַא ךיז ןופ ןבעגסיורַא

 ַארָאמ ַא וצ ןייז רישכמ םיא ןענעק קלָאפ ןקיזָאד םעד ןֹופ ןרָאלַאוװ

 םעד ןעוו טלָאמעד ,רעקלעפ ערעדנַא יװ רעמ גנולקיװטנַא רעשיל

 ןַא ןופ טָאבעג טױל ךיז טריפ רעגייטשסנבעל רעצנַאג טקלָאפ

 ,שטנעמ יט ןכעלנייוועג ןופ רעכעה טייטש סָאװ הרות עשיטע

 חוכב זיא סָאװ "ןדָאב ןרַאבטכורפ, ַא טעדליב קלָאּפ סָאד זַא ױזַא

 םענעשגווועג םעד ןופ ןמוקפיוא ןוא ןטקַאװ סָאד ןכעלגעמרעד וצ

 ."שטנעמ-רעביוא ,

 ןופ טלייועגסױוא זיא קלָאפ עשידיי סָאד זַא ,קנאדעג רעד

 "ןוזַאב רעד ןופ גנונעכײצַאב ַא זיולב זיא רעקלעפ עלַא ןשיווצ

 ףיוא ףױרַא טגייל סָאװ ,רעקלעפ יד ןשיווצ ןדיי ןופ לָאר רערעד

 ףיוא טשינ ןגָארט רעקלעפ ערעדנַא סָאװ ,ןטכילפ ןופ לוע ןַא יז

 עיצולָאװער רעשיזיוצנַארֿפ רעד ןופ ןוחצנ םעד טניז רעבָא ,ךיז

 ןבעל םניא גנוניטכערַאבכיײלג רעכעלרעגריב וצ גנובערטש רעד ןוא

 שינעטנעקרעד יד זיא ,רעדנעליתולג יד ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ

 ןשיווצ דישרעטנוא רעד ךיז טמענ ןענַאד ןופ ,ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא

 רעשילַארָאמ ןופ שינעטנעקרעד רעד ןוא עגַאל רעשיטקַאפ רעד

 ַא טכַאזרוארַאפ דישרעטנוא רעד .עירָאעט רעד ןיא טייקרעכעה

 ןייזטסוװַאב ןשיטסינויצ וצ טגנערב סָאװ ,ןדייל וצ ,סיר ןשילעז

 ַא רַאפ ןעגוגנידַאב ןפַאש וצ טייקיטיונ רעד ןופ גנונעקרענא וצ

 רעד ןופ גנוקעלּפטנַא יד ןכַאמ ךעלגעמ לָאז סָאװ ,ןבעל-ןלַאנַאיצַאנ

 .גנולקיווטנא ריא ןוא טייקרעכע; רעקיטסייג

 יָאיצולָאװער ןופ טייו ןעוװעג סױא-רוטַאנ ןופ זיא םעהידחא
 רעד ןופ רעגנעהנַא רענעדײשטנַא ןַא ןעוועג זיא רע .טייקשידענ
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 םיובנירג קחצי

 טשינ טָאה רע .עיצולָאװע ןופ הטיש רעד ןופ ,יידיא-סגנולקיווטנַא
 סע ןעוו וליפַא ,עטלַא סָאד ןרעטשוצ םניא הכרב םוש ןייק ןעזעג

 טעװ .עיינ סָאד זיב ,גנורעטש ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאורַאפ זיא

 טָאה רע ןעוו ,ןבעל ןיא חוכ רעקידנעשרעה א ןרעוו ןוא ןעמוקפיוא

 ןופ ןבעל םניא "רפס ןופ טּפַאשרעה , יד טריקיטירק ךעלטנורג

 ןבָאה סָאװ ,רעטרעוו עפרַאש ןלַאפ טזָאלעג רע טָאה ,קלָאפ ןשידיי

 רעקיזָאד רעד ןופ טײרּפַאב ןצנַאגניא ךיז טָאה רע זַא טגָאזעג תודע

 ךעלטשער ןבילבעג םיא ייב ךָאנ ןענעז ךָאד רעבָא ,טּפַאשרעה

 ,םרָאפ רעטרענײטשרַאפ ןייז ןיא ךיוא ,"רפס, םוצ גנורערַאפ ןופ

 טָאה רע עכלעוו וצ ןוא טדער רע עכלעוו ןגעוו ןעגנורעדנע יד

 ןיא גנולקיווטנא ןופ טקודָארּפ ַא יו ןעזעג רע טָאה ,טבערטשעג|
 טעמכ תליחת ַא ןופ סעצָארּפ רמַאזגנַאל א יװ ,תורוד ןופ ךשמ

 ןמָאנ ַא רע טָאה טסיזמוא טשינ .גנורעדנע רעקידוועעזנָא טשינ
 ךעלעמַאּפ ןופ לָאבמיס ַא ,"חולישה, טפירש-שדוח ןייז ןבעגעג
 ןטרעוו-דוסי יד זַא ,םעד ףיוא ןבעג טכַא ןוא טכיזרַאפ .,ןייג

 .ןרעוו טקידעשעג טשינ ןלָאז ,קלָאפ ןופ טסייג םניא ןעלצרָאװ סָאוו

 יג

 טָאה 1903 רָאי ןיא ווענישיק ןיא םָארגָאּפ רעקיטולב רעד
 יו טקנוּפ ,קורדנייא ןקידנרעטישרעד ַא םעהידחַא ףיוא טכַאמעג
 ןשינעעשעג יד .רעגַאל ןשיטסינויצ םעניא רוד ןעגנוי ןצנַאג ןפיוא
 -ײטַאב ןייז וצ טכַארבעג ןבָאה ןוא ץרַאה ןייז טרעטיצעגפיוא ןבָאה
 ןפורעג טָאה סָאװ ,ףורפיוא ןטנַאקַאב םעד ןסַאפרַאפ םעניא ךיז ןקיל
 -גָאּפ ןגעק גנוגידייטרַאפ-טסבלעז רעטריזינַאגרָא ןַא וצ קלָאפ סָאד
 יד ןעזעג טָאה סָאװ ,הפרח רעקידנענערב ןופ ליפעג סָאד .ןמָאד
 יד ןעװעג טלוב שיגַארט ױזַא זיא סע וװ ,םָארגָאּפ ןופ רעטרע
 תונברק עכעלקילגמוא יד ןופ טיײקיזָאלסּפליה ןוא טייקנערױלרַאּפ
 רעגַאל ןיא טריפעג םיא טאה ןוא ץסעה-דחא טלסיירטעגפיוא טָאה
 -טסבלעז רעטריזינַאגרָא ןופ ןָאפ יד ןביוהעגפיוא טָאה רעכלעוו
 ןיא זיא סָאװ ,קלָאפ ןופ דובכ םעד ןעװעטַאר וצ גנוקידיײטרַאֿפ
 זיא סע .םיחצור יד ךרוד ןרָאװעג ןטערטעג עטָאלב ןיא ןוא טולב
 .ןופרעד ןובשחו-ןיד ַא ןבעגענּפָא ךיז טָאה םעהידחַא יצ ,קפס ַא
 רערעטצניפ רעד ןגעק טעדנעוועג ןיא סָאװ טירט רעד טָא זא
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 ךױא טפערט ,רעביור ןוא רעדנעש ,רעדרעמ סענַאיגילוכ עסַאמ

 ןמָארגָאּפ יד טימ טצונַאב ךיז טָאה סָאװ ,םישזער ןשיטסירַאצ םעניא

 -ער רעקידנערעוו רעקרַאטש רעד רַאפ ךיז ןציש ֹוצ ידכ ןדיי ףיוא

 יד ןוא טייצ ךס ןייק קעװַא טשינ זיא'ס ,גנוגעװַאב רערענעיצולָאװ

 רעד ןופ רעֹוט עויטקַא יד ץפדור ןעמונעג טָאה טכַאמ עשיסור

 -ןלָאװער עוויטקַא יד טגלָאּפרַאפ טָאה יז יו יוזא טקנופ ,ץוש-טסבלעז

 קירב ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא ץושטסבלעז יד .ןרענָאיצ

 עלַא ןופ טנעגוי רעד סרעדנוזַאב ,רעגַאל ןשיטסינויצ םעד ןשיווצ

 ינובעג ךיז טָאה סָאװ רעגַאל ןרענָאיצולָאװער םעד ןוא ,ןעגנוריטַאש

 .עירעּפמיא רעשיטסירַאצ רעד ןיא םישזער םעד ןגעק טעוועט

 ןליוהרַאפ ןעוועג זיא סָאד זַא ןלעטשוצרָאפ ךיז רעווש זיא סע

 בילוצ טשינ יצ ,טסייוו רעװ ןוא ,םעה-דחַא ןופ גיוא ןפרַאש ןרַאפ

 סָאװ ,ןרָאי עכעלקערש ןוא עסיורג ענעי ןיא ןגיוושעג רע טָאה םעד

 קלָאפ ןוא רעטעברַא ןסַאמ יד ןופ שרַאמ ןטימ ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה

 טכַארבעג טָאה סָאװ שרַאמ רעד , 1905 רָאי ןיא רַאצ ןופ ץַאלַאּפ םוצ

 ןענעז סָאװ ,עקידנעריטסעפינַאמ יד ןשיווצ הטיחש רעכעלקערש ַא וצ

 ירַאצ, םייב דָאנעג ןוא טכער ןכוז וצ ץַאלַאּפ םוצ ןעגנַאגעג

 | ,?ַאקשוטַאב

 ןיא ןבירשעג ךיא בָאה -- "רָאי ריפ עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא ,

 סױרַא זיא סָאװ ,"רקובה, ןיא טכעלטנפערַאפ זיא סָאװ לקיטרַא ןַא

 -שירפ דוד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא עשרַאװ ןיא 1909 רָאי ןיא
 רעסיוא ןוא טלעוו רעזדנוא ןיא ןעוו טייצ רעבלעז רעד ןיא -- ןַאמ

 םישעמ ןרָאוװעג ןוטעג ,ןשינעעשעג עסיורג רעז טריסַאּפ ןבָאה ריא

 רעייז ןופ טקידיילעגסױא ךיז ןבָאה ןכַאז ליפ ;עכעלטנייוועגמוא
 טכַאמעג ןענעז סע ,העּפשה רעייז ןרָאלרַאפ ןבָאה ןטרעוו ךס ַא ,ןכות

 עכלעוו ךיוא ןענעז רשפא ןוא ןטרעוװ עיינ ןפַאש וצ ןבָארּפ ןרָאװעג

 ,ןרָאװעג ןגיוושרַאפ םעה"דחַא זיא טייצ רעד ןיא ,ןרָאװעג ןפַאשעג

 ןבָאה רימ ,םיא ףיוא טרַאוװעג ךָאנ רימ ןבָאה געט עטשרע יד ןיא

 טשינ םיא ןבָאה רימ לייוו ,רעבָא .רעטרעוו ענייז ףיוא טקוקעגסיוא
 רעד ,םעה'דחַא זַא ,סולשַאב םוצ ןעמוקעג רימ ןענעז ,ןענופעג
 ןייק טשינ טושּפ טָאה ,טסיצילבוּפ רעטסנרע ןוא רעכעלרע רעקיזָאד

 טגייווש רעבירעד ןוא ןגָאז וצ סָאװ טשינ טָאה ,ליומ ןייז ןיא טרָאװ
 ."רע
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 סָאד ןעוװעג ךיּפסמ געט ענעי ןיא ןבָאה ןטסיצילבוּפ עקינייא

 ןענעז ייז ןוא ,רעדיוו לייט ַא ,רוטַארעטיל ןייז ןוא קלָאפ עשידיי

 יד ןגעק ,ט'שרמולכ ,טפמעקעג ןבָאה ,לֹוש ס'םעהידחַא ןופ ןעוועג
 ,עיצַאלמיסַא ןוא גנַאגרעטנוא ןופ ןעגנומערטש יד ,ןעגנומערטש עיינ

 ןעק'מ ,ןגיוושעג טָאה טסבלעז םעהידחַא רעבָא ,גנוניימ רעייז טיול

 סָאװ ןעלקיטרַא ןוא ווירב עכעלטע עטלייצעג יד ןעמעננָא טשינ ךָאד

 ,ןגייווש סָאד ןסייררעביא ןַא רַאפ טייצ רענעי ןיא ןבירשעג טָאה רע

 רע ןכלעוו ןיא לקיטרַא עטנַאקַאב סָאד ןעוועג זיא ייז ןשיווצ םגה

 (טנעמַאלרַאּפ) ָאמוד-הכולמ רעד ןיא ןלייוווצסיוא ןטַארעג טָאה

 יוַׁשְנַא עשיטילָאּפ-ןײמעגלַא ערעייז ףיוא טקוקעג טשינ ,טניירפנדיי
 ,ןעגנוא

 עקיטייז טעמכ ַא טימ לקיטרַא ןיימ ןיא טגינגַאב ךימ בָאה'כ
 .ןעגונאיושנָא ס'םעה"דחא ןיא טקנופ ןקיד'רקיצ ןַא ןגעוו ,גנוקרעמַאב
 יוזַא קלָאפ ןשידיי ןופ טלעוו רעד ןיא ןוטעגנײרַא ןעוועג זיא רע
 טלַאטשעג א ןיא ןעזעג רע טָאה טלעוװ עקידנעסיורד יד זַא ,טייוו

 רע ,"ןעגנואיצַאב-סנבעל עטרעדנעעג , :לֹומרָאפ עניײמעגלַא ןַא ןופ

 עקיזָאד יד ןופ תוהמ םעד ןריזילַאנַא טריבורפ טשינ לָאמנייק טָאה

 ,טניירפנדיי ,םלועה תומוא ידיסח ףירגַאב רעד ,ןעגנואיצַאב-סנעבעל

 זיא'ס סָאװ ףירגַאב רענײמעגלַא ןַא גנוסַאפפיוא ןייז ןיא ןעוועג זיא

 וצ ,ןעלדנַאהַאב וצ רעיונעג םיא וליפא ןלַאפעגנייא טשינ םיא

 ןשיווצ רשק םעד ןגעוו ,טפַאשטניירפנעדיי רעד ןופ הביס יד ןייגרעד

 ןדיי וצ עביל רעייז ,טניירפנדיי יד ןופ ןעגנואיושנָא עניײמעגלַא יד

 רעקידנעטשטסבלעז ַא יו ןעזעגסיוא םיא טָאה ןדיי וצ גנואיצַאב יד

 ייולג ,ןעגנוניימ ןוא ןעגנואיושנַא רעסיוא טייטש סָאװ ,ךיז ראפ ןינע

 ַא ,לשמל ,םד-תלילע ןיא ןעזעג טָאה רע ,סעיגָאלָאעדיא ןוא ןעגנוב

 ןוא ןטנעגעלעטניא ליפ זַא ,טייקכעלגעמ רעד רַאפ זיײװַאב ןרָאלק

 רעד ןיא תוחוכ עוװיסערגָארּפ יד וצ ןרעהעג סָאװ ,עטרעלקעגפיוא

 םעד טָא ןיא תמא סָאװטע ןַארַאפ זיא סע זַא ןטלאה ןלָאז ,טלעוו

 זַא ,םעהידחַא ןופ הצע יד ןרעלקרעד ןעמ ןעק טימרעד רָאנ ,לובלב

 עכעלרעגריב ןבעג יז טעוו ַאמוד עשיסור יד זַא ןפָאה סָאװ ,ןדיי
 -רַאּפ עֶלַא ןופ טניירפנדיי יד רַאפ ןמיטש ןלָאז ,גנוגיטכערַאבכיילג

 עגונב ןעגנואיושנַא ערעייז ןענעז עכלעוו ןגערפכָאנ טשינ ןוא ןעייט

 ךעלגעמ טלָאװ סע יוו ךיילג ,םישזער סגנוריגער ןופ ןמעלבָארּפ
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 -סיטולָאסבַא םענופ רעגנעהָא יד ןשיווצ זא ןלעטשוצרָאפ ךיז ןעוועג

 גנוקירדרעטנוא עקידתוירזכַא ןַא טגנַאלרַאפ סָאװ ,םישזער ןשיט

 טימ ןטלַאהפיוא ליוו סָאװ ,טײקיזָאלטכער ןופ ןדייל סָאװ עלַא יד ןופ

 ןעניפעג ךיז ןלָאז ,רעגריב ןשיווצ טייקכיילגמוא יד חוכ ןלַאטורב

 ךָאי םעד ןעמענּפָארַא ןרַאפ ןפמעק ןלעוו ןלָאז סָאװ ,לארשי-יבהוא

 לָאז סָאד ןעוו וליפא ,ןדיי יד ףיוא טקירד סָאװ ןעגנוצנערגַאב ןופ

 ידחַא רַאפ ןעוועג זיא דמערפ .םישזער םעד ןעלסיירטוצ וצ ןעָארד

 ןופ הפוקת רעד ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ גנַאג"ןלנַאדעג רעד םעה

 טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא עיצולָאוװער רעשיסור רעטשרע רעד

 ,רעגַאל ןשיטסינויצ םניא ןוא

 ןטנָאמרעד םעניא רעטייוו ךיא ביירש -- ?ןגָאז טשינ ןעק'מ
 -סקינייו טָאה רעדָא ,ןעגנורדעגנײרַא טָאה םעהידחא זַא, -- לקיטרַא
 ,זדנוא ייב ערעדנַא ןעוט סע יֹוװ רעפיט ,ןעגנירדניירַא טווורּפעג סנעט

 יוװ ,רע ךיוא .טייצ רעיינ רעד ןופ ןעיידיא ןוא גנַאג-ןקנַאדעג םעניא

 ןביירש סָאװ יד טסייה'ס ,ןטסיצילבוּפ עשיאערבעה ערעדנַא בור'ס

 ןעמעלַא םעד וצ וויטַאגענ ךיז טיצַאב ,ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןיא

 סָאוו רעקנעד ןֹוא םינקסע עלַא יד טכַארטַאב רע ךיוא .טעשעג סָאװ

 ,ךעלגניי רַאֿפ טייצ רעטצעל רעד ןיא ןעמוקעגפיוא זדנוא ייב ןענעז

 יגגירג ןייז טשינרָאג טלַאהַאב רע ןוא ,טנרעלעג קינעװ ןבָאה סָאװ

 סעמגָאד יד רעביא ט'קווח רע .הרות רעייז ןוא ייז יבגל גנוצעש

 ,הרות רעייז ןופ םירקע יד רַאפ ףמַאק רעייז רעביא ,הרות רעייז ןופ

 .",וו,א.א חוכ רעשירַאטעלָארּפ ,ףמַאק-ןסָאלק ןופ ןפיצנירפ יד רעביא

 -עטיל עשיטסיצילבוּפ יד .גנוניישרעד ענדָאמ ַא תמאב זיא'ס,
 ןסױועג ַא ןיא טָאה סָאװ ,ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןיא רוטַאר
 ייב ןענעז סָאװ ,רעריפ-טרָאװ ןוא םינקסע עלַא יד ןגיוצרעד ןיז
 ןעוועג שדחמ טָאה סָאװ ,געט עקידלעמוט יד ןיא ןעמוקעגפיוא זדנוא

 סעירָאעט ערעייז טיובעג ענעי ןבָאה ייז ףיוא סָאװ ,ןּפיצנירּפ ליפ

 ןופ ןצענערגוצּפָא ךיז תוחוכ עלא ןָא טציא טגנערטש ,ןטַאט ןוא

 -יילרַאפ עלא יד יוװ ןעז וצ סע זיא ךעלרעכעל יוו םידימלת עריא
 ושנַא ןוא ןעקנַאדעג ענעגייא ערעייז טשיִנ ללכ ןענעקרעד רענעק
 ייז ךעדָא ןבעל ןיא ןכעלקריורַאפ וצ ייז טריבורּפ'מ ןעוו ,ןעגנוא

 סָאװ ,םעד בילוצ טשינ ,סָאד ןוא .ןרעוו טכעלקריוורַאפ םייב ןטלַאה

 שפיה ךיז זומ ןבעל ןיא טכעלקריוורַאפ טרעװ סָאװ קנַאדעג רעדע
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 עשיגָאל יד רַאפ ךיז ןקערשרעד ייז לייוו רַאפרעד טושּפ רָאנ ,ןרעדנע

 סע ,ןעגנוניימ ןוא ןעקנַאדעג ערעייז ןופ ןריטלוזער סָאװ תונקסמ

 -עטיל רעשיטסיצילבוּפ רעשיאערבעה רעד ןיא טקרַאטשעג ךיז טָאה

 יוצקירוצ גנובערטש יד ריא ןיא טשרעה סע ,עיצקַאער יד רוטַאר

 יסיוא ,ןסעגרַאפ וצ ,עיצולָאװער רעד רַאפ ןופ הפוקת רעד וצ ןרעק

 קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןוא ןרָאװעג ןוטעגפיוא זיא סָאװ סָאד ןקעמ

 טשינ טעװ רענייק זַא ,רימ ךיז טכַאד סע .הפוקת רעד טָא ןיא

 יד ןופ זיורבפיוא רעד זיא ,ךעלטנעגייא זַא ,טקַאפ םעד ןענעקײלּפָא

 עכלעזַא ןפַאש וצ וװרּפ רעסיורג ןייא ןעוועג רָאי ריפ עטצעל

 ךיוא ןייז ךעלגעמ לָאז סע עכלעוו ןיא ,תולג ןיא םיָאנת-סנעבעל

 םעד ,ןזעיגילער םעד זיולב טשינ ןוא רובצ ןשידיי ןכעלטלעוו םעד

 ןיא ןעלקיװטנַא ךיז ןוא קלָאֿפ ַא יו ןריטסיזקע ןצ קלָאפ ןשידיי

 -מוא זיא ןוא טצעשגנירג סָאװ רענייא רעדעי ,ןצעגערג עטמיטשַאב

 רעדעי ,ןבעל רעזדנוא ןופ ןעמרָאפ עטרעטלעראפ יד טימ ןדירפוצ

 ןטצענערגַאב ןוא םעניילק רעזדנוא ןיא ןעוועג גנע זיא סע ןעמעוו

 ייירבסיוא טלָאװעג טָאה רע ןוא ,ןגָארטרעביא םוצ טשינ זיב לטלעוו

 טָאה ,חטש ןרעטיירב ,ןעיירפ א ףיוא סױרַא ןוא ןצענערג יד ןרעט

 קיפילרָאֿפ זיא סע .גנוטסעמרַאפ רעד טָא ןיא ןעמונעג ליײטנַא

 ךָאנ ןבָאה ןעמרָאפ עטלא יד לייוו רַאפרעד טשינ .ןעגנולעג טשינ

 םעד בילוצ רָאנ ,סולפנייא ןוא טּפַארק רעייז ןופ ןרָאלרַאפ טשינ

 ןיא ןעגנוגנידַאב עשיטילָאּפ יד ,ןעגנוגנידַאב עניימעגלא יד סָאװ

 יד ןופ ץנעטסיזקע יד טכַאמעג ךעלגעמ ןטלָאוװ סָאװ ,הכולמ רעד

 .ןוימדה םלוע ןופ סױרַא טשינ ץלַא ךָאנ ןענעז ,ןעמרָאפ עיינ עקיזָאד
 ןופ ןעגנוניישרעד יד קיפיואנביוא ןעמענַאב סָאװ יד זיולב ןוא

 יד ןופ ןטַאטלוזער יד רַאּפ ךיז ןקערשרעד סָאװ יד רעדָא ןבעל

 טשינ ןבָאה ןוא טקידערּפעג ןבָאה ייז סָאװ ןעיידיא ןוא ןּפיצנירּפ

 םעד טָא טָאּפש וצ ןכַאמ ןענעק ,ןעמוק ןעק סָאװ סָאד ןעזעגסיורָאפ

 טגיזעג רעבָא טָאה ,טַאט ןיא ןעוועג חילצמ טשינ טָאה סָאװ ,ווורּפ

 .קנַאדעג ןיא

 -דחא ןופ רעטרעוװ יד ןיא ךיז ןעמ טנָאמרעד קידנעליוו טשינ

 לָאמַארעדיוו .(ןטפירש עטלַא) "םילב םיבתכ, לקיטרַא ןייז ןיא םעה

 יד רַאפ ןקָארשרעד רוטַארעטיל עשיטסיצילבוּפ רעזדנוא ךיז טָאה

 ,"דַאזַאנ ונבישה, :טפור יז ןוא רעטרעוװ עריא ןופ ןצנעוװקעסנָאק
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 זיא ןקנַאדעג רקיע יד ָאד גנערב ךיא ןכלעוו ןופ ,לקיטרַא ןיימ

 יד ןופ ןוחצנ ןגעוו םעה'דחַא ןופ ווירב םעד טעמדיוװעג ןעוועג

 ,דימַאח לודבא ןַאטלוס ןופ טפאשרעה-טסבלעז רעד ןגעק ןקרעטדגנוי

 ןיא טפירש-שדוח עשידיי א ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא ווירב רעד

 םענעי ןיא ןעניישרעד ןבױהעגנָא טָאה סָאוװ ךַארּפש רעשיסור רעד

 עכלעוו ,ןקרעט-גנוי יד ןופ ןוחצנ םניא ןעזעג טָצאה םעהידחַא ; רָאי

 ייטולב ַא ןָא ,זָאלטולב עיצולָאװער רעייז טריפעגכרוד תליחת ןבָאה

 ןייז ןופ גנוקיטעטשַאב ַא ,םישזער ןטלַא ןטימ סױטשנעמַאזוצ ןק
 ןכיירגרעד וצ חוכב זיא הרשכה עקיטסייג עקירעיגנַאל זַא עירָאעט

 "וצ ןקיטולב ןָא ,טפַאשלעזעג רעד ןיא ןעגנורעדנע ןוא ןעמרָאפער

 טכעלטנפעראפ ןענעז סע ןעו טלָאמעד ןיוש רעבָא ,סױטשנעמַאז

 יד טלעטשעג ןגעקטנַא ןבָאה סָאװ ,רעטרעוו ס'םעהידחַא ןרָאװעג

 טָאה סָאװ ,רעשיסור רעד עיצולָאװער עשיקרעטדגנוי ?עזָאלטולב,
 זיא ,דנַאטשפיוא ןטנעפַאװַאב ןוא חֹוכ ,רָארעט טימ טצונַאב ךיז
 םעד ןשיװצ סױטשנעמַאװצ ןקיטולב ַא ןגעװ ןרָאװעג טנַאקַאב
 ןעגנולײטּפָא-רעטילימ יד טימ רעטילימ ןשיקרעט ןקידנריטלָאוװער
 יד ךיז טָאה םורַא וזַא :ןַאטלוס םעד ןבילבעג יירט ןענעז סָאװ
 ןוא טקידנעעג לענש עיצולָאװער רעשיקרעט רעד ןופ עילידיא
 םעהידחַא .םעהידחא ןופ עירָאעט יד טקיטעטשַאב טשינ ָאקווד טָאה

 רעד זא ,רעגַאל רעשיטסינויצ רעצנַאג רעד יו ךיילג ,ןטלַאהעג טָאה

 רערעטיירב ַא רַאפ געוו ַא ןענעפע טעוװ ,ןקרעטיגנוי יד ןוֿפ ןוחצנ

 יינספיוא ןבױהעגנָא ךיז טָאה טייצ רענעי וצ .לארשי-ץרא ןיא טעברַא
 ןיא רעגַאל ןשיטסינויצ םניא לארשייץרא ןייק גנוגעווַאב-הילע ןַא

 ןופ לייט םעניילק א ןשווצ וליפַא ,טנעגוי רעד ןשיווצ ,דנַאלסור

 ,ןזיירק עשיטסינויצ ?עשי'תיבהילעב,

 ףיוא ןבירשעגפיוא טָאה סָאװ הילע עטייווצ יד ןעוועג זיא סָאד
 סָאװ (טעברַא רעד ןופ גנורעבָארעד יד) ?הדובעה שובכ, ןָאפ ריא
 טָאה סע רעכלעוו ףיוא ,הלחמ רעד רַאפ הפורת א ןעוועג ךיוא זיא
 רעסיורג ַא ןופ ךיז ןעלמַאזנָא ןופ הנכס יד ,םעהידחַא ןזיוועגנָא
 עכלעוו רעטעברא עשידיייטשינ עטצונעגסיוא ןוא עמערָא עסַאמ
 -ַאיצַאנ ןוא ייס ןוא רעלַאיצָאס ןיא ייס ,בושיי םעד ןעָארדַאב ןלעוו
 םַאלק ַא ןלעטשפיוא ןבױהעגנָא טלָאמעד טָאה'מ ,טכיזגיה רעלַאנ
 ןוא ןייזטסווװַאב ןשידײ-לַאנָאיצַאנ ַא ןציזַאב סָאװ רעטעברַא ןופ
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 םיובנירג קהחצי

 עשיטסינויצ יד ךיוא .טעברא ןופ עיזיו רעד ןופ טלעזַאב ןענעז
 תודוסי יד ףיוא טעברַאייובפיוא ןַא ןביױהעגנָא טָאה עיצַאזינַאגרַא
 ןבעל ס'לצרעה ןופ ףוס םייב ךָאנ ןרָאװעג טגיילעג ןענעז סָאוו

 קנאב רעניטסעלַאּפיָאלגנַא רעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סע ןעוו

 -עגנָא טָאה תמיק-ןרק רעד ךיוא .קנַאב-לַאינָאלָאק ןוֿפ עלַאיליפ סלָא
 עשידיי עטשרע יד ןלעטשפיוא םייב ןפלָאהעג טָאה ןוא ןטעברא ןביוה

 ןיא לוש-לטימ ַא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סע וװ ,ביבא-לת ,טָאטש
 סלַא ןרָאװעג טריפעגנייא ןיא ךַארּפש עשיאערבעה יד רעכלעוו
 .שדוק ידומיל ןוא לוח ידומיל ,םידומל עלַא רַאפ ךַארּפשי-טכירעטנוא

 ןלעו רערעל יד יצ טלפייווצעג ביױהנָא ןיא טָאה םעהידחַא/
 ,םידומיל ענײמעגלַא יד תירבע ףיוא ןענרעל וצ ןייז דנַאטשמיא
 רערעל יד ,טייקנעדירפוצ טימ ןעמונעגנָא טקַאפ םעד טָאה רע רעבָא
 עריא ןוא טעברַא ריא ןיא ןטירשרָאפ טכַאמעג טָאה עיצַאזינַאגרָא
 ויא סע .קיטקַארּפ ןענווועג ןוא טרעסערגרַאפ ךיז ןבָאה תוחוכ
 .הינגד ןיא הצובק עטשרע יד ןרָאװעג טעדנירגעג |

 ןופ טעברַא רעד ןיא געוו רעיינ ַא ןרָאװעג טנפעעג זיא ױזַא
 -ַאגרָא עשיטסינויצ יד ףיורא זיא געוו םעד ףיוא ,דנאל ןופ יובפיוא
 הטיש עשיטסינויצ-שיטעטניס יד .תוחוכ עריא עלא טימ עיצַאזינ
 טנידעג טָאה .,סרָאפגניסלעה ןיא ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא סָאװ
 טנעקרעד טָאה'מ ןוא טעברַא רעד טָא ןופ דוסי רעשיאיידיא סלַא
 ןמ ןענַאטשעג זיא רע רעבָא .םעה'דחַא ןופ סולפנייא טעד ריא זיא
 ןיא ןעשעג זיא סָאװ רעק םעד ןענַאטשרַאפ טשינ טלָאװ רע יו ,דצה
 טנעמָאמ ַא ףיוא .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ טייקיטעט רעד
 -ספליה, ןטימ ףמַאק םעניא ריא טימ טריזירַאדילָאס ךיז רע טָאה
 לָאמ סָאד .םוקינכעט ר/הפיח ןיא ךַארּפש-םידומל רעד ןגעוו "ןיירַאפ
 -ספליה, ןטימ ףמַאק םעניא ריא טימ טריזירַאדילַָאס ךיז רע טָאה
 רעטנוא ןעמענ וצ טגַאװעג טָאה עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד סָאװ

 -ספליה, ןופ ץענילוש יד רעטעּפש ןוא םוקינכעט סָאד ץוש ריא
 ןופ תושר ןיא רעבירא זיא גנואיצרע יד .,לארשייץרא ןיא "ןיירַאפ
 ןלוש עריא ןיא טרפעגנייא טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד
 ןטצעל םעד ףױא .ךַארּפש-דומיל סלַא ךַארֿפש עשיאערבעה יד
 -עגנָא ןיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ סערגנָאק ןשיטסינויצ
 רעכעלטלעוו ןופ ץנעטסיזקעיטימ ןופ ּפיצנירּפ רעד ןרָאװעג ןעמונ
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 רוד ןיימ ןופ

 סע יו ,רערדעדנא רעד ןבענ רעגייא ,גנואיצרעד רעזעיגילער ןוא

 -געמַאװצ רעקסנימ ןפיוא םעהידחהַא ןגָאלשעגרָאפ טייצרענייז טָאה

 ןטסינויצ עשיסור יד ןופ ץנערפנָאק עסייווצ יד ,רָאפ

 הרשכה רעקיטסייג ןוא טעברַא-רוטלוק רעד ןופ פיצנירּפ רעד
 ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא
 ןוא לארשייץרא ןיא טייקיטעט ריא ןופ דוסי סלַא ןרָאװעג טגיילעג
 יקסניטָאבַאשז טָאה סערגנָאק םענעי ןופ געט יד ןיא ,תֹולֹג ןיא
 יד ןיא ךיוא ןריפוצנייא -- גַאלשרָאפ ןטסיירד ַא ןגָארטעגניײרַא
 טכירעטנוא יד סלא שיאערבעה ,דנאלסור-תולג ןיא ןלוש עשידיי

 -נעגעק רעכעלטלעוו יד רַאּפ ךיוא יו שדוק ידומל יד רַאפ ךַארּפש

 רעטסיירד וצ ַא ןעזעגסיוא טלָאמעד טָאה גַאלשרָאפ ןייז ,ןדנַאטש

 "טלעוו רעטשרע רעד תעב ןוא רעטעפש רָאי רָאּפ ַא ןיא רעבָא
 ,דנַאלסור ןיא דעהכָאנ ןוא ןליוּפ ןיא ,ןרָאװעג ןֿפאשעג ןטנעז המחלמ

 זיא ךַארּפש ןרעל יד רעכלעדו ןיא ,רעדניק-טיטילפ יד רָאפ ןלוש

 טימ ןלוש טריטסיזנע ךיױוא ןבָאה ייז ןבענ ןוא שיאערבעה ןעוועג

 .רַארּפש-טכיררעטבוא רעשידיי רעד

 ךיז טָאה סָאװ ,טייהנגעלעג יד ןרָאװעג טצונעגסיוא זיא ױזַא
 טצײלפרַאפ טָאה סָאװ גנונעװַאב-םיטילפ רעד בילוצ ןפַאשעג
 ןליוּפ ןופ רעטילימ ןשיסור ןופ גוצקיר ןטימ ,רעטעפש ןוא עשרַאוװ
 טביולרעד זישס זװ דנאלסור ןשיפַארגָאנטע םעניא סעינרעבוג יד
 / .טרָאד ךיז ןצעזַאב וצ םיטילפ עשידיי יד ןרָאװעג

 צ סיורג יוו ןזיוואב טָאה סָאװ ,גנולקיװטנַא רעד טָא ץָארט
 ןייטש ןבילבעג רע זיא ,ןעננואיושנא ס'םעה"דחא ןופ ןוחצנ רעד זיא
 ןופ ןרָאי יד ןיא טייצ-טיונ רעד ןיא .ןגיוושעג ןוא טייז רעד ליב
 ,טרעוו ףליח-טסבלעז ןסיורג םעד ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד
 םעהידחַא זיא ,םיטילפ עשידיי יד רַאפ ,לַאירעטַאמ ןוא קיטסיינ
 ןיירק ַא טרירטנעצנַאק ךיז טָאה םיא םורַא .ןָאדנָאל ןיא ןסעזעג
 רע ןוא ,הרות ןייז ןופ רעגנעהנָא ןוא םידימלת ,ןשטנעמ עגנוי ןופ
 ירעטנוא יד ןיא ןע'נַאמצייװ ןופ רעבעגטַאר רעד ןרָאװעג ךיוא זיא
 רעשילגנע רעד טימ ןבױהעגנָא טָאה ןַאמצייו סָאװ ןעגנולדנַאה
 סָאװ טייהנעגעלעג עשירָאטסיה יד ןצונוצסיוא קעווצ ןטימ ,גנוריגער
 ,םזינויצ םעד ןכעלקריוורַאֿפ וצ ןפאשעג ךיז טָאה
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 יד

 ןקיזָאד םעד ןיא ןלעטשוצּפָא ךיז עבַאגפיוא ןיימ טשינ זיא'ס

 טכַארבעג טָאה סָאװ לגנַארעג םניא קלח ס'םעהידחַא ףיוא ייסע

 ענייז .עיצַארעלקעד-רופלַאב רעד ןופ .גנוכילטנעפערַאפ רעד וצ

 ,תוצע ענייז ןופ רעיילש םעד ּפָא ןקעד הפוקת רענעי ןופ ווירב

 זיא'ס .ןענַאמציײװ ןופ טכיזרָאפ םעד טרעסערגרַאפ ןבָאה עכלעוו

 טכיירגרעד טָאה סָאװ ,דיי רעשיטירב ַא זַא ןכיירטשוצרעטנוא יאדכ

 רענעי ןיא עיצקַארפיטנעמַאלרַאּפ רעסיורג ַא ןופ גנוריפנָא רעד וצ

 סלַא ןרָאװעג טרינימָאנ רעטעּפש ןוא ,ײטרַאּפ עלַארעביל יד טייצ

 -עס טרעברעה ,לארשייץרא ןיא רַאסימָאקכױה רעשילגנע רעטשרע

 רע סָאװ םודנַארָאמעמ ןלעיצעּפס ַא ןיא ןגָאלשעגרָאפ טָאה ,לעומ

 ןופ בױהנָא ןיא ,טיווקסא ןופ גנוריגער רעד וצ טגנַאלרעד טָאה

 עשידיי ַא ןרעוװ ןפַאשעג לָאז סע זַא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד
 -ץעוס ןופ טנעָאנ רעד ןיא ךיז טניפעג סָאװ דנַאל םעד ןיא הנידמ

 טייוו ןענעז רעטַארַאב ןוא טניירפ ענייז ,רעבָא ןַאמצייוו לַאנַאק

 ןופ לומרָאפ רעד טימ טצונַאב ךיז ןבָאה ייז ,הזעה אזַא ןופ ןעוועג

 וצ טימַאב ךיז טָאה לצרעה רעכלעוו טימ ,םַארגָארּפ רעלעזַאב

 ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעביא זיא סָאװ ,םענייז ליצ םעד ןריקסַאמרַאפ

 טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאװ ףירגַאב ַא ,"םָאה, טרָאװ םעד טימ שילגנע
 ריא רַאפ דנַאלריא ןופ לגנַארעג ןופ ןטייצ יד ןופ דנַאלגנע ןיא

 ,תמא .םיײה-לַאנָאיצַאנ ַא רָאנ הנידמ ןייק טשינ .טייקידנעטשטסבלעז

 ןיא ןרעװ טלדנַאװרַאפ לָאז לארשי-ץרא זַא טגנַאלרַאפ ןבָאה ייז

 קלָאפ ןשידיי ןופ רשק ןשירָאטסיה ןופ דוסי ןפיוא םיײה-לַאנָאיצַאנ ַא

 | - ,דנַאל ןקיזָאד םעד טימי

 קידנעטיײדַאבכײלג ןעוועג ץתמא רעד ןיא זיא לומרָאּפ יד טָא
 .שוריפב ןמָאנ םייב יז קידנעפורנָא טשינ הנידמ ַא ןופ לומרָאפ ַא טימ

 ירָאפ רעד טָא ןיא טקילײטַאבטימ יאדווא ךיז טָאה סָאװ ,םעה-דחא

 -ןעסָאלשטנַא רעצנַאג רעד טימ ריא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה ,גנורילומ

 יד ןופ טּפַאשרענגעק יד ןוא ,ווירב ענייז ןופ סע טעז'מ יװ ,טייק |
 -רענַא ןרַאפ תוומ-תמיא ןקָארשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי עטרילמיסַא |

 טליפעגנָא םיא טָאה ,ןָאיצַאנ-הכולמ ַא רַאפ קלָאפ עשידיי סָאד ןענעק |
 -עגרָאפ ןיא סָאװ לומרָאפ יד ןפרַאװּפָא סָאד .גנורעטיברַאפ טימ = |

 -נייא סָאד ןוא םירבח ענייז ןוא ןענַאמצייוו ךרוד ןרָאװעג ןגָאלש
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 רוד ןיימ ןופ

 ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא סָאװ לומרָאפ רעד זיב יז ןעּפמורש
 -לַאנָאיצַאנ ַא ןלעטשוצפיוא ,טסייה'ס ,עיצַארעלקעד-רופלַאב רעד
 עיצקעל עטוג ַא םעהידחַא רַאפ ןעוועג זיא ,לארשייץרא ןיא םייה
 -רָאּפ רעכעלטנייוועג ןייז וצ טרעקעגקירוצ רעדיוו םיא טָאה יז ןוא
 טָארד סָאװ עיצקַאער רעד, רַאפ ןעגנונרָאו ענייז ןוא טייקיטכיז

 ,"טייצ רעטסטנעָאנ רעד ןיא

 רעד ןיא טכעלטנעפערַאֿפ ךיא בָאה 1920 רעבמעווָאנ 18 םעד

 ךיז טָאה סָאװ ,"רענרָאװ יד, ןעמָאנ ןטימ לקיטרַא ןא "הריפצח,
 :רעטרעװ יד טָא טימ ןבױהעגנָא

 זיא סָאו ,םעהידחַא ןופ םיטש יד טרעהעג רעדיוו ןבָאה רימ

 ןיא טקילײטַאב טשינ ךיז ןוא ןרָאי עטצעל יד ןרָאװעג ןגיװשרַאפ

 ןבָאה רימ סָאװ ,ץרַאה ןוא חומ ןופ טעברַא ,טעברַא רעסיורג רעד

 ,ךעלטנעגייא ,ךָאד ןענעז סָאװ ,רימ ,..רעדנעל-תולג עלַא ןיא ןוטעג

 :טגערפעג לָאמניײא טשינ ךיז ןבָאה ,לוש ןייז ןופ םידימלת ,עלַא טעמכ

 ןייז ןעוועג ןטלָאװ סָאװ ,טציא םעהידחַא ןופ העד יד זיא סָאוװ

 טלָאװ רע ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןיא ןוויטקעריד ןוא לייטױוא ,גנוניימ

 ?לָאמַא יו זדנוא טיט טעברַאעג

 ןפיוא טרַאװעג טסיזמוא ,טגערפעג טסיזמוא רעבָא ןבָאה רימ יו
 ןענעז עוועג ןוא רָאי ַא ךָאנ רָאי ַא קעװַא זיא סע .רערעל ןופ טרָאװ
 עטכישעג רעזדנוא ןיא ןרָאי עטסרַאבטכורפ ןוא עטסרעווש יד סע
 ,.טרעהרעד טשינ ךיז טָאה םיטש ןייז ןוא ,הפוקת רעטצעל רעד ןיא
 .רעטומ ַא יו טקנוּפ .זדנוא טנערָאװ ןוא רעדיוו רע טייטש טָא ןוא
 :קערש טימ לופ ךָאנ םיא טיירש יז ןוא ,ןפיול דניק ריא טעז סָאוו

 ןכערבוצ ּפָאק םעד ןוא ןלַאפ טסעוו ,טשינ ףיול
 טריפעגסױרַא (םעהידחא) רע טָאה טנַאה רעקרטש ַא טימ.

 טימ ,ןויצ-תביח ןופ לטלעוו םעניילק םענופ גנוגעוַאב רעזדנוא
 טָאה "ךעלקערב. יד ןיא ןוא "תמא, ןייז ןוא קיטירק רעפרַאש ןייז
 רעבָא טָאה רע ,ןטנָאזירָאה עטיירב ןוא עיינ ייז רַאֿפ טנעפעעג רע
 רעסיורג ןופ חוכ םענעי ,עיזַאטנַאֿפ עשירעפעש יד טנַאמרַאֿפ טשיג
 גנוווש םעד ןשטנעמ םעד ןבעג סָאװ ,עביל ןוא סַאה םענעי ,הנומא

 רעד ןופ ןשינמייהעג יד ןיא ןיײרַא טגנירד סָאװ גיוא סָאד ,ןפַאש ןופ
 רעסיורג רעד ןוא גָאט ַא ןעמוק טצועס זַא ,טייקרעכיז יד ,טפנוקוצ

 לָאז רע ,םעהידחַא ןעוועג זיא טסילַאער ליפוצ ,ןעשעג טעװ "סג,
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 יֿנערטשנָא ךיז לָאז רע ,ייז ףיוא ןטרַאוו לָאז רע "םיסנ, ןיא ןביולג

 .טשינ ,.,רענעסַאלעג ןוא רעגולק ַא ןעוועג ,ןייז וצ םרוג ייז ידכ ןעג

 קידנעטש ןוא ןטַאט יד ןקיטלעװרעביא עיזַאטנַאֿפ יד טזָאלרעד

 ףענעק םוצ ןלעוװ סָאד טסַאּפעגוצ
 -טקלָאֿפ ןיק טלעטשענפיוא טשינ םעחידחַא טָאה רעבירעד

 ןעגנוי ןפיוא טַאהעג טָאה רע סָאוװ סולפנייא ןייז ץָארט גנוגעויאב

 טעמכ ןעוועג רעגנעהנָא ןוא םיברוקמ ענייז ןענעז רעבירעד .רוד

 ןוא םיהקּפ ענעי ,דנַאטש ןוא טסייג ןטיֹול "םיתב ילעב , יד דימת
 -געמ ןופ סָאמ רעד טימ טנכערשג דימת ךיז ןבָאה סָאװ ענעסַאלעג

 גיוא ןַא ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,טירט ךָאנ טירט ןעגנַאגעג ,טייקכעל

 ןריולרַאפ ןבָאה ייז זיב ...טייקכעלקריוו רעכעלגעטיגָאט רעד ףיוא

 ײז ןבלעוו וצ ליצ םוצ ,טייו ןעז וצ ןוא ןקֹוק וצ טנעלַאט םעד

 וצ טַאהעג ארומ ,רעלעפ ןכַאמ וצ טאהעג ארומ ןבָאה ייז ,ןבערטש

 ענעבירטעגרעביא עשלַאֿפ טימ קלאפ ןופ עיזַאטנַאמפ יד ןעמַאלּפעצ

 רעד .םישעמ וצ .ףמַאק םוצ םיא ןסיוטשעג טשינ ,ןעגנונעפַאה

 ,ןעגנונעפָאה עטשיוטנַא ךָאנ טמוק סָאװ עיצקַאער רעד רַאפ קערש

 -קירוצ ,םירבח ענייז ןוא םעהידחַא ,יײז טָאה שואי רַאפ דחּפ רעד

 טזָאלעג ייז ןבָאה רעבירעד ןֹוא .,ןקריוו ןוא ןוט רעייז ןיא ןטלַאהעג

 לסיבַא ולֿפַא טלעװ רעזדנוא ןיא ןטסעננייא ךיז עיצקַאער יד

 | ,,קיטייצירפ

 סולשַאב םעד ןוא עיצַארעלקעדירופלַאב יד טלַאה םעה"דחא

 ךיז טזָאל סָאװ ךַאז ַא רַאפ טסייה'ס ,"סנ, ַא רַאֿפ ָאמער"ןַאס ןיא

 :זדנוא טנרָאװ ןוא רעבירעד טייטש רע ןֹוא ,סיוארָאפ ןופ ןעז טשינ
 -רעייפ טשינ טרימַאלקַארּפ .,,םיסנ עכלעזַא ןריסַאּפ גָאט ןדעי טשינ

 רפוש ןיא טשינ טזָאלב ,ךיז ןרעטנענרעד הלואג ןופ געט יד זא ,ךעל

  עטיורג רעקלעפ יד ןוֿפ ןבעל ןיא ןַארַאֿפ זיא יצ ,רעבָא .חישמ לש

 יִצ {םימשה ןמ סג ַא יו טכַארטַאב טשינ ןרעוו סָאװ ןשינעעשעג

 ןופ ןגערב יד ייב ןוחצנ םעד סנ ַא רַאפ ןזיוצנַארּפ יד טשינ ןטלַאה

 יד ןופ ןגיוא יד ןיא סג ַא טשינ ןעד ןזיא רעדָא -- ענראמ רעד

 -- 1לסייוו רעד ןופ סעגעדב יד ייב ןוחצנ רעד ןקַאילַאפ

 ,ָאמער ןַאס ןופ "סנ, םעד ןגעקטנַא ןעגנאגעג ןענעז רימ ךיוא

 המחלמ רעקיזָאד רעד ןופ ךשמ ןיא טעטכירעג ןבָאה רימ ךיוא

 ןייז וצ םרֹוג ידכ ,ןקריוו ןוא ןוט רעזדנוא ,ןטַאט עלַא ערעזדנוא
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 זיא סָאװ ,קלָאפ שאד ןפורעג ןבָאה רימ ,ןריסַאּפ לָאז "סנ, רעד זַא

 ךיז לָאז רע םיא טקעוװעג ,תוגַאד ןוא תורצ ענייז ןיא ןעקנוזרַאפ

 -מיא לָאז רע ,טייקכעלקריוו רעיורג ,רערעווש רעד ןופ ןביוהרעד

 םיא ףיוא סָאװ גרַאביץיּפש טענעי וצ ןכיירגרעד וצ ןייז דנַאטש

 לָאז רע ,ןזיר-טסייג ןוא םיאיבנ רָאנ ןייטש וצ תולז םעד ןבָאה

 ןרעױא ענענייא יד טימ ןוא הלואג יד ןגױא ענעגייא יד טימ ןעז

 ןָאפ יד ןביוחעגפיוא טָאה קלאפ סָאד .חישמ לש רפוש םעד ןרעה

 -סקלָאפ יד ןופ ..ריא םורא ןעלמַאז ךיז ןעמונעג ןוא הלואג ןופ

 ,תוחוכ זדנוא רַאפ עטנַאקַאבמיא עיינ ןעמוקעגפיוא ןענענ ןשינעפיט

 עלַא ןיא טיונ"תולג רעד טימ ףמַאק ןרַאפ טקיגיײארַאפ ךיז ןבָאה עלַא

 -סקלָאֿפ רעסיורג רעד קנאד א רָאנ ,ןטַאט עסיורג ֹוצ ,רעדנעל-תולג

 -נערבפיוא טנעקעג רימ ןבָאה ,ןפַאשעג ןבָאװ רימ סָאװ גנוגעוװַאב

 יגנע רעד רַאפ ןעגנורעדָאפ ערעזדנוא טימ ןעמוק וצ טומ םעד ןעג
 .ץנערעּפנַאק-סנעדירפ רעד ןוא דנוב-רעקלעפ ןרַאפ ,גנוריגער רעשיל

 ןוא ןדייל וצ קלָאפ סָאד ןרעטסײנַאב ןעק ליצ רעסיורג רעד רָאנ

 עלַאיצַאס ןוא עלַאנָאיצַאנ ןופ געוו רעד זיא ַאזַא ,םיא רַאֿפ ןפמעק

 ,ןעגנוגעוואב-סקלָאפ

 -רעד סָאװ קיטירק רעד רַאֿפ ןקערשּפָא טשינ ךיז ןפרַאד דימ.

 טשינ ערעזדנוא גנונֿפָאה עצנַאג יד זיא ךָאנ זַא זדנוא טנָאמ

 ןופ לַאפ ןיא יו ,ןרעוו טלופרעד טנעקעג טשינ ,ןרָאװעג טלוטרעד

 רימ ,ָאברדַא .סולשַאביָאמער"ןַאס ןוא עיצַארעלקעד-רופלַאב רעד

 ןגיווראפ טשינ זדנוא טזָאל יז לייוו ,קיטירק עקיזָאד יד ָאקווד ןצעש

 ןענעכער וצ זדנוא טגניווצ ןוא ,ןרַאנעג ןיילַא ךיז ,סעיזוליא ןיא ךיז

 ערעזדנוא ןריזילַאער ןעייג רימ תעב ,טייקכעלקריוו רעד טימ ךיז
 וצ זיא קיטירק רעד ןופ עבַאגפיוא יד רֹעבָא ,רענעלּפ ןוא ןעיידיא
 ,ןעגנַאגעגּפָא ןענעז רימ סָאװ געוו קיטש סָאד ךיוא טכַא ןיא ןמענ
 -דנע רעד םגה ,ליצ םוצ רעטנענ טכארבעג ךָאד זדנוא טָאה סָאװ
 ןוא עוויטקורטסנָאק א זיא קיטירק ַאזַא .טייו רעז ךָאנ ןיא ליצ
 ,עשירעפעש

 ןכוה ַא ףיוא טרעטעלקעג ןטלָאװ רימ יו ןעז ךיז ןפרַאד רימ
 טכַאד לָאמ סעדעי .םענייז ץיּפש םעד טשינ ןעז רימ סָאװ ,גרַאב
 ןעעזרעד ןַאד ןוא ,ליצ םעד רימ ןכיירגרעד טָא-טָא זַא זדנוא ךיז
 רעזדנוא ןופ טקנופ רעטסכעה רעד יו רעמ טשינ זיא סע זַא רימ



 םיובנידג קחצי

 ןוא ,םיא ןצ ןכיירגרעד ןצ תיחוכ יד ןָא ןעגנערטש רימ .,טנָאזירָאה
 רַאפ טנָאזירַָאה רעד ךיז טרעטיירברַאפ -- ןכיירגרעד רימ ןעוו
 ןיא גרַאב-ץיּפש רעד זַא סורַא ךיז טזייוו סע ןוא ןגיוא ערעזדנוא
 ..ודנוא ןופ סייוו ךָאנ

= 
 וו

 | .דנַאלסור ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ ןימ םעד ןופ ,ןמָארגָאּפ רַאפ ץַאלּפ ןייק ָאטשינ זיא סע רעבָא ,ןדיי ןוא רעבַארַא ןשיווצ ןסױטשנעמַאזוצ ןריסַאּפ ןעק לארשייץרא ןיא זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס ןוא רעקידייטרַאפ עשידיי ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז ןבָאה רעלַאפנָא יד רעבָא ,ופי ןיא רעטעפש רָאי א ןיא ןוא םילשורי ןיא בושי ןשידיי ןפיוא רעבַארַא ןופ ןלַאפנָא ךרוד ןרָאװעג טרעטשרַאפ ןענעז געט עגעי ,תמא ,לארשי-ץרא ןיא הנידמ עשידיי ַא ןפַאש ןגעװ םודנַארָאמעמ ַא גנוריגער רעשילגנע רעד טגנַאלרעד טָאה סָאװ רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאװ רעד ,לאומעס רַאסימָאקכױה ןשידיי ןטשרע ןיא ןוא דנַאלגנע ןיא ןביולג ןופ טייצ ַא טלָאמעד ןעוועג .טָאטש רעד ןופ רעלקיװטנַא ןוא רעיוב יד ןעוועג ךיוא ןענעז עקַאט יז ןוא ,םיברוקמ ןוא םידימלת ענייז ןופ ליפ ןענופעג טָאה רע ווו ,ביבא-לת ,טָאטש רעשידיי רעטשרע רעד ןיא טצעזַאב ךיז ןוא לארשי'ץרא ןייק ןעוועג הלוע טָאה רע .ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא טעברַא עשירעפַאש ןייז ןוא טקרַאטש -רַאפ םעה-דחַא ןופ טײהקנַארק יד ךיז טָאה טייצ רענעי ןיא
 ךימ טָאה ,טעטימָאקילַארטנעצ רענליוו םניא טעברַא עמַאזניימעג רעזדנוא קנַאד ַא ,טוג טנעקעג ךיז בָאה ךיא ןמעו טימ ,ווָאנַאיורד .לארשי-ץרא טכוזַאב לָאמ עטשרע סָאד ךיא בָאה 1925 רעמוז

 יב עשטַאד רעד ןיא קיטימכָאנתבש םענעי טניז ןעזעג טשינ ךיז בָאה'כ ןמעוו טימ ,םעה-דחא ןופ זיוה םניא טכַארבעגניײרַא
 ייַסע םענופ בױהנָא םייב טלייצרעד בָאה'כ עכלעוו ןגעוו ,עשרַאוו
 עקידנעטעלג ַא .ןעמונעגפיוא ךעלטניירפ רעז ךימ טָאה םעהידחַא
 םעניא ךיז טליּפעגּפָא ,עמיטש ןייז ןיא טרעהעג ךיז טָאה טייקכייוו
 ענייז ףיוא טמענ סָאװ רערעל רעטלַא ןַא יו .ןגיוא ענייז ןופ קילב
 סָאװ געוו ןופ טכיײװעגּפָא זייוונעטייצ תמא ןבָאה עכלעיוו ,םידימלת
 ןענעז ייז לייו ביל םיא ןענעז ייז רעבָא ,טנעכייצעגנָא טָאה רע
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 רוד ןיימ ןופ

 עיינ סױא ןטערט יײז םגה ,ןבעל ןייז ןופ קרעוו סָאד ךישממ

 ,רעבָא טדערעג ןבָאה רימ סָאװ ןגעוו טשינ קנעדעג'כ .סעקשזעטס

 -מערַאװ ןופ ליפעג סָאד טפעוװעגסיוא טשינ טָאה גָאט ןקיטנייה זיב

 טָאה סָאװ ,םינּפ ןייז ןופ טלַארטשעג טָאה סָאװ ,טפַאשביל ןוא טייק

 | ,זדנוא וצ ךייר ענייז ןופ טלעווקעג

 ןגעוו העידי יד עשרַאװ ןייק ןעמוקעגנָא זיא 1927 רַאונַאי ןיא

 רַאפ לקיטרַא ןַא "טנייח , ןיא טעמדיוועג בָאה'כ .םעה"דחַא ןופ טוט

 ןופ רערעל םעד ןוא .רערעל ןיימ ןופ קנעדנַא םעד ,ןקנעדנַא ןייז

 .רוד ןיימ

 ןייז ןשיוװצ טבעלעג םעהידחא טָאה ןרָאי עטצעל ענייז.,

 יד .עביל ןֹוא דובכ ןופ רעפסָאמטַא ןַא ןיא ביבַא-לת ןיא קלָאפ

 רעדָא ןרעטש טשינ םיא לָאז'מ ,ןבעגעג טכַא טָאה טָאטש עצנַאג

 טשינ יאדווַא רעקנעד רעשידיי ןוא ,רעקנעד םוש ןייק ,ןקיטסעלַאב

 רע ווו גנוטלַאװרַאפ-טָאטש יד זַא .וצרעד ןעוועג הכוז טָאה --

 ,גייצ-רָאפ רעדעי רַאפ טָאברַאֿפ ַא ןבעגסױרַא לָאז טגיווועג טָאה

 ור"גָאטימכָאנ רעד תעב טניווועג טָאה רע ווו סָאג יד ןרָאפוצכרוד

 גנוטלַאװרַאפ-טָאטש יד .ןעוועג הכוז ןצרעד טָאה םעהידחַא .רענייז

 םעד טימ טרעַאב םיא טָאה טָאטש רעשידיי רעטשרע רעד ןופ

 -גנעריר אזַא ןיא םיא וצ עביל ריא טקירדעגסיוא ןוא ,דובכ ןקיזָאד

 -לַאװרַאּפ-טָאטש רעקיזָאד רעד ןיא לייוו .םרָאּפ רעקיצרַאה ,רעקיד

 | ,םידימלת ענייז ןסעזעג ןענעז גנוט

 רעד זַא ,טגָאזימ ןעו םעד ןיא ָאמזוג םוש ןייק ָאטשינ זיא'ס

 ןלַאנָאיצַאנ ןרעזדנוא ןיא געט ערעזדנוא ןיא רעריפ רוד רעצנַאג

 ןשטנעמ ןייוולייט ןוא םידימלת ס'מעהידחַא ןזייוולייט זיא ,ןבעל

 ןופ ןרָאװעג טסולפניײאַאב ןוא הכלה ןייז ןופ ןסָאנעג טָאה סָאװ

 ,ןטסינויצ ןגעוו זיולב טשינ ךיז טלעדנַאה סע ןֹוא ,ןעקנַאדעג ענייז

 עקניל-םערטסקע יד ןיא ךיוא ,ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ-יטנַא יד ןשיווצ

 סָאװ ,ןיילק טשינ ללכ ןיא לָאצ רעייז ןוא ,רעריפ ןַארַאפ ןענעז

 ןוא עיגָאלָאעדיא רעד ןיא .ןלַאװק ענייז ןופ ןעקנורטעג ןבָאה

 ןעניפעג ןעמ ןעק ײטרַאּפ רעשידיי רעדעי טעמכ ןופ םַארגָארּפ

 ןעגנואימַאב רעדָא ,ןקנַאדעג ס'מעהידחַא ןופ ןמַאטש סָאװ ,םירקע

 ןוא ןקנַאדעג יד וצ סעזעט"ןגעק ןדנירגַאב ןוא ןלעטשוצפיוא

 ,טרילומרָאפ טָאה רע סָאװ ןעגנואיושנָא
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 םיובנירג קחצי

 רעד .רוד רעזדנוא ןופ רעקנעד רעד ןעוװעג זיא םעהידחַא
 לָאמניײא טָאה רע .גיהנמ רעד טשינ רעבָא ,רעזייוו-געוו ןוא רערעל

 יעגנולעג טשינ זיא סָאװ ווורּפ א ,ןעוועג חילצמ טשינ ןוא טבורּפעג

 טָאה רע .סנייז קרעװ סָאד .טנעכײצַאב ןײלַא דע טָאה ױזַא --

 ןלעטש ךיז ןלָאז סָאװ ,"םינהוכ , ןופ הנחמ ַא ןריזינַאגרָא טלָאװעג

 ַא ןטערטסױא ,םיא רַאפ ןעייג ןלָאז סָאװ ,קלָאפ םענופ שארכ

 טָאה רע סָאװ "השמיינב, ןדרָא רעד .קלָאפ ןרַאפ געוו ַא ,עקשזעטס

 עבַאגפיוא יד טלופרעד טשינ טָאה ,קעווצ ןקיזָאד םעד ֹוצ ןפַאשעג

 טלעדנַאוורַאפ טשינ זיא ,ןרָאװעג טגײלעגפיורַא םיא ףיוא זיא סָאוװ

 סָאד ןטלַאטשעג ןוא ןמערופ לָאז סָאװ חוכ ןמייהעג ַא ןיא ןרָאוװעג
 | ,ןבעל עשידייילַאנָאיצַאנ

 רעד ןופ חסוג רעד ןוא טייקמייהעג יד ןפלָאהעג טשינ טָאה'ס
 ןסיװעג א טימ .סעשזָאלױענָאסַאמ יד ןופ רעטסומ ןטיול ,העובש

 ייב ,סָאד ןעגנולעג זיא ןלצרעה יװ ,ןעזעגוצ םעהידחא טָאה זגור

 טלעטשעג טָאה גיהנמ רעד ,ןעועג חילצמ טשינ טָאה רע ןכלעוו

 ,טנאה רעד טימ ךַאמ ןייא טימ רערעל םעד ןטָאש ןיא

 ףע טָאה לעקניוו ַא ןיא ןרָאװעג טקורעגקעװַא זיא רע ןעוו
 ףיוא ןזײװנָא ,ןעגיל םעד ןריקסַאמעד ,ןענרעל וצ טרעהעגפיוא טשינ
 יו טימרעד ךיז טנכערעג טשינ ,תמא םעד ןקעדוצפיוא ,ןרעלעפ
 קרַאטש יוװ ,ןעוועג םרוג טָאה רע סָאװ קָאטייו רעד זיא סע סיורג
 ןייז ןיא ןרָאי עלופצנַאלג יד ,ענייז טפַארק-סגנורעטשוצ יד זיא סע
 ןפמַאק ענייז ןופ ןרָאי יד ןעוועג ןענעז טייקיטעט עשיטסיצילבופ
 ,ענייז ןגעוומוא ןוא ןגעוו יד ףיוא ןסָאגעג טָאה רע ןעוו ,גיהנמ ןגעק
 טלָאמעד ןענעז לופסקורדנייא רעז ,לכש ןייז ןופ טכיל עלעה סָאד
 ךיז ןעמ טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא .ןעלקיטרַא ענייז ןעוועג
 ןדעי ;ליומ ןייז ןופ סױרַא זיא סָאװ טרָאװ ןדעי וצ טרעהעגוצ
 ,ןרָאװעג טּפַאכעגפױא דלַאב זיא טגָאזעגסױרַא טָאה רֹע סָאװ קנַאדעג
 (סעירָאעט) תוכלה ןופ גרעב עצנַאג ןוא טשטייטעגסיוא ,טריזילַאנַא
 ןופ ויירק ןייא ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס .טיובעגפיוא םיא ףיוא

 -פעשַאב ךיז טָאה סָאװ -- ןטסינויצ אקוד-וואל -- ןטנגעילעטניא

 םניא טייקיסעמצעזעג ןוא עיגָאלָאיצָאס יד ןרידוטש טימ טקיט

 עצנַאג םיחוכיוו ןיא ןָאטעגנײרַא ןעוועג טשינ זיא סָאװ ,ןבעל ןשידיי

 .הטיש ןייז ןוא ןעלקיטרַא ס'מעה-דחא רעביא טכענ



 רוד ןיימ ןופ

 טגרעלעג ןעמ טָאה רעטעברַא ןוא עכעלטנגוי ךופ ןויירק ןיא

 רעד ןרָאװעג ןיא רע (געווידייש ןפיוא) "םיכרד-תשרּפ-לע, םעד

 .רוד ןופ רפס רעד ,רפס

 יא םעה'דחא סָאװ ,ןײטשרַאּפ רעװש סע ןלעוו עגנוי יד;

 סלַא העּפשה ןייז ןעוועג זיא סע קרַאטש יו ,זדנוא רַאפ ןעוועג

 ןשטנעמ ןייא ןייק טשינ טָאה גָאט-וצ-טנייה רוד רעגנוי רעד .רערעל

 ןעקנַאדעג יד ןענעז רעבירעד ,ןעמָאנ םעד וצ יױאר זיא רעכלעוו

 !תועבסמ ענעבירעגּפָא יו סיוא ןעעז ןוא ןרָאװעג טלעקערבעצ

 ,טזיורב ,רעטיוועג-םרוטש ַא יו זדנוא רַאּפ ייברַאפ יז ןעייג לָאמַא

 ןופ קיטסיצילבוּפ רעשידיי רעד ףיוא .טדניוװשרַאפ ןוא טקערש

 טָאה הניכש ַאזַא .טײקיבײא ןופ הניכש יד טשינ טבעווש טנייה

 ןרָאװעג ןריובעג ןענעז ייז ,םעהידחַא ןופ ןעקנַאדעג יד ףיוא טורעג

 יז ןוא .טייקפייר עלופ יד זיב ןרָאװעג ןגָארטעגסיױא ,קָאטייוװ ןיא

 טימ ,סָאטַאּפ ןָא ןוא קיטפערק ,ָארומ ןַא ןרָאװעג טגָאזעגסױרא ןעגעז

 סע .ןצרַאה ןיא ףיט ןעגנורדעגנײרַא ןעגעז סָאװ רעטרעו עטושפ

 ןוא רעצ ,עביל ןוא סָאה ,חוכ רעטמיוצעג ייז ןיא טליפעג ךיז טָאה

 ןוא ץרַאה ןיא ןוא חֹומ ןיא טצירקעגנייא ךיז ןבָאה ייז ןוא .,,דיירפ

 .קרעוו ןוא ןבעל ןופ גנאג ןפיוא סולפנייא ןקידנעדיישטנא ןַא טאהעג

 ןבָאה --- ןרָאװעג ןעמונעגנָא טשינ ןענעז ןעקנַאדעג יד ןעוו ןוא

 זיב ,ןענופעג טשינ וה ןייק ךיז רַאּפ ןפרָאװעגּפָא יז ןבָאה טָאוו יד

 ןבָאה יז ,ייז ףיוא תֹובֹושת ןוא ןטנעמוגרַא-ןגעק ןענופעגסיוא טה'מ

 ןעלקיטרַא יד .ןעוועג רבוג ייז טָאה'מ זיב יז טימ טלעגנַארעג ךיז

 ןוא .לגנַארעג ןקיזָאד םעד ןופ טכורפ יד ןעגעז יקסוועשטידרעב ןופ

 ןענעז רעגנַאפנָא ןוא עגנוי ערעדנַא ךָאנ ןוא ווָאנבוד ןוא ױדרַאנ

 .לגנַארעג ןשיאיידיא םעד טָא ןיא ןרָאװעג ןסירעגטימ

 ןטסינויצ עטושּפ יד ,גיהנמ רעד ןעוועג טשינ זיא םעהידחַא,

 םיא ןטלַאהעג ,ןפרָאװעג רענייטש םיא ףיוא לָאמגייא טשינ ןבָאה

 ,געוו ןכיילג ןופ ּפָארַא טריפ ,בורח טכַאמ סָאװ ,אנוש ַא רַאפ

 יטסייג ,עקיבױלג טכייל ,עקיטכיזצרוק יד ,רעדיוו עילּפש יד

 וצ ,םיא ןעײרשרַאפ וצ ,טָאּפש ֹוצ םיא ןכַאמ טריבורפ ןבָאה עמערַא

 לָאמנייא ,קנַאדעג רעד .ןֿפלַאהעג טשינ רֵאג טָאה סע .ןקיטיײזַאב

 ,ןגיוא יד .ןרעפעלשנייא רעמ טזָאלעג טשינ ךיז טָאה ,טקעווטגפיוא

 ןכאמוצוצ ןעוועג טכייל טשינ ןענעז ,ןסירעגפיוא טיירב לָאמנייא
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 םיובנירג קהחצי

 ךיז טָאה טקיאורמואַאב ןוא טרירעגפיוא לָאמנייא ,ןסיוועג סָאד ןוא
 םעהידחַא טָאה ןמעלבָארּפ ליפ ןיא ,ןליטשנייא רעמ טזָאלעג טשיג
 ןכרוד טײג הלואג ֹוצ געוו רעד זַא ערעל ס'מעה-דחַא ,טגיזעג

 זַא ךיז טייטשרַאפ .קידנעטשלופ טגיזעג טָאה רעטנעצ ןקיטסיײיג

 ןַא רעדָא טעטיזרעווינוא רעדָא הבישי ַא טשינ טסייה ינחור-זכרמ

 טָאה'מ יו ױזַא ,ןענרעל ןוא ןציז סָאװ םימכחיידימלת ןופ הדע

 .םעה'דחא ןופ ןעיידיא יד רוטַאקירַאק א וצ זיב שזַא טמורקרַאפ

 ,לָאצ ןיא ןיילק רשפא זיא סָאװ ,טפַאשניימעג ַא טסייה ינחור-זכרמ

 זיא ,ןעגנוגנידַאב-סנעבעל עיירפ רעמ ןוא עטוג יד קנַאד ַא רעבָא

 ןייק ןצ ןסַאּפפצ טשינ ךיז זומ יז .םָאקלופ ןוא ץנַאג גנופַאש ריא

 אזַא .ךיז רעביא ןײלַא טשרעה ןוא טפַאשלעזעג עדמערפ םוש

 -סקלָאפ עשידיי ערעדנַא יד ףיוא העּפשה ןבָאה ןעק טפַאשניימעג

 ןופ קיגנעהּפָא ,גנופאש רעייז ןיא יירפ טשינ ןענעז סָאװ ,םיצוביק

 ,ןליוו ןדמערפ

 ס'מעה-דחַא ןופ רענגעק עטסמערטסקע יד ךיֹוא ןבָאה טציא
 ,תולג ןופ רערערַאפ יד ןליפַא ןוא ןּפיצנירּפ עריא ןעמונעגנָא הטיש
 ופ םרָאפ ערעכעה ַא וליפַא ןוא עלַאמרָאנ ַא םיא ןיא ןעעז סָאװ
 ףרַאד'מ זַא ,הנקסמ רעד וצ ןעמוקעג ןענעז ייז ןליפַא ,ןבעל-סקלָאפ
 העּפשה ןייז ןלַארטשסיױא לָאז סָאװ רעטנעצ ןקיטסייג א ןפַאש

 .תולג ןיא םיצוביק-סקלָאּפ עשידיי ענעדיײשרַאּפ יד ףיוא

 ןשיטסיגויצ רעזדנוא ןופ רערעל רעסיורג רעד ןרָאװעג רטפנ,
 חומ ןקיטכעמ ןופ קרעװ סָאד ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא'ס .,רֹוד
 תמא םעד טקעדעגפיוא טָאה סָאװ ,תונמחר ןָא טריזילַאנַא טָאה סָאװ
 טנעה ערעזדנוא ןיא ןבילבעג זיא סע ,טײקטעקַאנ רעלערג ןייז ןיא

 טצירקעגנייא זיא סָאװ תמא רעד ,ןקנַאדעג ענייז ןופ רצוא רעד רָאנ

 זיא רצוא רעד רעבָא ,רעטרעװ ענייז ןופ ןיײטש-רָאמרַאמ םניא

 ,ןסקַאװ רעמ טשינ טעװ ןוא ןסָאלשעג

 ,םעהידחַא ןופ הָאוצ עליטש יד ןליפרעד ןליוו רימ ביוא ןוא,
 -פיוא רימ ןפרַאד ,ןעמוקעג טשינ קורדסיוא ריא וצ ךָאנ זיא סָאװ
 ןביילב לָאז יז ,ןרעוו טרַאטשרַאפ טשינ לָאז הרות ןייז זַא ןסַאּפ
 ,ןבעל ןטימ ךיז טלעקיװטנַא סָאװ הרות עקידעבעל ַא ,בלה"תרות
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 יקסוועשטידרעב ףסוי חכימ

 א

 ךייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא .,יקסוועשטידרעב ןברָאטשעג

 יטכַאלש ןייז טזָאלרַאפ רע טָאה -- המחלמ רעד רַאפ ךָאנ -- ןבעל

 ןוא ואלסערב ןיא לקניוו ןייז ןיא ןסָאלשרַאפ ךיז טָאה ןוא דלעפ

 "רעד ןבירשעג ,תודגַא-ירופס ןביירש טימ ךיז טקיטפעשַאב .ןילרעב

 ךיז טָאה רע רעכלעוו טימ טלעװ רעד ןופ ןבעל םענופ ,ןעגנולייצ

 ענייז עלַא ,ריא ךָאנ ןעקנעב וצ טרעהעגיוא טשינ ןוא טדיישעצ

 ידֹחַא ןופ ָאתגולּפירב רעד ,רעפמעק רעד יקסוועשטידרעב ,ןרָאי

 רעד. ,(טסייג ןופ טפַאשרעה) חורה ןוטלש ןופ רענגעק רעד ,םעה

 ,טרעווש ןופ חוכ םעד טלעטשעגנעגעקטנַא םיא טָאה סָאװ ,"רפס

 ערעזדנוא ןיא ןענופעג לָאמנײא טשינ ןוא טכוזעג טָאה רע סָאװ

 ןעיידיא יד טכַארבעגנײרַא טָאה סָאװ רעטשרע רעד ; תודגַא עטלַא

 טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל עשיטסיצילבופ ערעזדנוא ןיא עשטינ ןופ

 ןטלָאּפשעג ןוא ןסירוצ ,קלָאפ ךַאװש ַא ןופ רעצ םעד טליֿפעגטימ

 וצ טּפַאשקנעב עפיט ַא ןיא ןעקנוזרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,תולג ןיא

 "רעב רעד טָא -- שטנעמ-ףמַאק ַא ןופ טּפַארק ןוא טיײקצנַאג רעד

 רעד ןופ ןרָאי עמַאזױרג יד ךָאנ ןדנווושרַאֿפ זיא יקסוועשטיד

 סָאװ יקסוועשטידרעב רעלעטשטפירש רעד .עיצולָאװער רעשיסור

 רַאפ ןייז וצ טרעהעגפיוא טָאה ,ןבירשעג רעטייוו ןוא טבעלעג טָאה

 .געטש םעיײנ ַא ןופ רעטערטסיוא רעזייווי-געוו ַא שטנעמ ַא זדנוא

 ןיא טגיזעג טָאה סָאװ עיצקאער רעד ןופ טייקליטש-טיוט רעד ןיא

 רעד ףױא טגיילעצ ךיז טָאה סָאװ שינרעטצניפ רעד ןיא ,דנַאלסוד

 ןיפ טױט ןכָאנ גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןֹוא טלעוו רעשידיי

 -עגפיוא םיצולּפ טָאה -- סיזירק-עדנַאגוא םעד תעב ןֹוא ןעלצרעה

-- 
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 םיובנירג קץחצי

 ןפ ץעגרע טָאה סָאװ ,חוכ רעיינ ַא ןעמוקעגפיוא זיא ןוא טכיוט
 טכַארבעג ןוא ,גנוכַאוװרעד רעיינ ַא וצ גנובַאגַאב טּפעשעג ןשינעפיט
 טשיג רעהזיב ןיא ןכײלג ןייז סָאװ ךורבסיוא-סגנופַאש ַא ֹוצ
 דמערפ ,טייז רעד ייב ןענַאטשעג זיא יקסוועשטידרעב רעבָא .ןעוועג
 ,ןעמעלַא םעד וצ

 זיא סָאװ המשנ ןייז ןופ ,יקסוועשטידרעב ןופ טסייג םענופ ליפ
 .ןעוועג זיא טיײקיטסול-ספמַאק ןוא טפַאשקנעב ןוא רעצ לֹופ ןעוועג
 יו .טליפעגּפָא טשינ סָאד טָאה רע רעבָא ,ךורבסיוא ןקיזָאד םעד ןיא
 עשידיסח ןיא ןָאטרַאפ ,ןטייוורעד ןופ ןענַאטשעג רע זיא רעדמערפ ַא
 ןוא טיױב'מ יו ןעזעג טשינ ןוא תודגַא-שרדמ יד ןיא ,ןסעומש
 יו ןוא בורח ןרעוו ןעלּפמעט יו ,ןבעל ןשידיי םעניא טרעטשוצ
 טנרעלעג טָאה סָאװ רע ,ץַאלּפ רעייז ףיוא עיינ סיוא ןסקַאװ סע
 זומ ןעלּפמעט עיינ ןעיוב וצ ידכ זַא ,גנַאל-ןרָאי טקידערּפעג ןֹוא
 טָא ןיא טקילײטַאב טשינ ךיז טָאה ,עטלַא יד ןרעטשוצ רעירפ ןעמ
 | ,קרעוו-סיגנופַאש ןקיטלַאוװעג םעד

 רעיונעג ןכוזרעטנוא וצ טייצ יד ןעמוקעג טשינ ךָאנ זיא סע
 טזייו סע ,גנורעדנע רעד טָא וצ טכַארבעג ןבָאה סָאװ תוביס יד
 -עיצולָאװער יד ןופ העּפשה רעד ןיא ןכוז ייז ףרַאד'מ זַא ,סיוא
 ןכָאנ ןעגנונעפָאה יד ןופ ןברוח םעד ןוא 1905 ןיא ןעמַארגָארּפ
 זיא יקסוועשטידרעב .סערגנָאק ןשיטסינויצ ןעטנעביז ןוא ןטסקעז
 רעד ןיא ןרױלרַאפ טָאה סָאװ רעקיצניא רעד ןעװעג טשיג
 -ַאְׁש עשיאיידיא יד ןוא ,טײקיטסול-ספמַאק יד הפוקת רעקיזָאד
 ַא ןיא םגה ,ןפָארטעג ךיֹוא טָאה ענעגייא סָאד .טפַארק-סגנופ
 טבורּפעג ךָאנ טָאה רעטצעל רעד ,ןץמעהידחַא טימ ,סָאמ רערענעלק
 ןעוועג לבקמ ליפ ױזַא טָאה סָאװ ,רוד םעיינ םעד טרָאװ ןייז ןגָאז
 םעד טגָאמרַאפ טשינ ןיוש ןבָאה רעטרעוו יד רעבָא ,הרות ןייז ןופ
 ױזַא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא טשינ ןענעז ןוא ,ןרעייז גנוווש ןקילָאמַא
 ,געט עטשרע ענעי ןיא יו

 רעשיאערבעה רעד ןופ רעקירָאטסיה רעד סָאװ טשינ סייוו'כ
 ענייז ןיא ןעגנופַאש סיקסוועשטידרעב ןגעוו ןגָאז טעװ רוטַארעטיל
 ןטימ ןסקַאוװעגפיוא ןיא סָאװ רוד ןרַאפ ,זדנוא רַאּפ .ןרָאי עטצעל
 ןטנעצניינ ןופ עדנע םייב עיצולָאװער רעשיסור רעד ןוא םזינויצ
 ירועשטידרעב רעפמעק רעד זיא טרעדנוהרָאי ןט720 ןופ בױהנָא ןוא
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 רוד ןיימ ןופ

 ,עפיט יד ןגעק קיטירק עשימרוטש ןייז .רעזייווגעוו א ןעוועג יקס
 ןבָאה ,םעהידחא ןופ ןקנַאדעג עקיטכיזרָאפ-רעטכינ ךיֹוא רעבָא
 סָאוו טייקיטלעפרעווש רעוװיטַאװרעסנָאק רעד ןופ טיהעגסיוא זדנוא
 טָאה רע .םידימלת ענייז ןוא םעהידחַא רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ זיא

 -נערַאפמוא ןענעז סָאוו ,ןטרעוו עקיבא ןוֿפ הרות יד טרעטשעצ
 -רָאֿפ טָאה רע .םוטנדיי ןופ תוחמ רקיע רעד ןענעז ןוא ךעלרעד
 םעד ,הרובג ןוא טפַארק ךָאנ טפַאשקנעב יד זדנוא ןיא טקרַאטש
 תומלוע יד ןיא טפיולטנַא סָאװ טייקיטסייג רענעי ןגעק ןליוומיא

 ,ןצַאלַאּפ עקיטכערפ ףיוא טרָאד טיוב ןוא ,והותה-םלוע ןיא ,םינוילעה

 ןופ ןבעל א זיא ,טלעוו רעקיד'תושממ רעד ןיא ןבעל טָאד תעב
 הרות יד טנרעלעג זדנוא טָאה רֹע .טייקכילסעה ןוא שינרעטצניפ
 ,עיצולאװער רעטסקיגעוועגיא ןופ געוו םעד ,ןטרעוו ןופ גנורעדנע ןופ

 .הלואג ןוא גנואיײרפַאב רַאפ ץַאלּפ ןייק ָאטשיג זיא ריא ןָא סָאװ
 יד ֹוצ ןעיצַאב וצ ךיז טכער ןגעװ םעה'דחַא ןופ ןעקנַאדעג יד
 ןדעי ןופ ןסיוועג סָאד טגנאלרַאפ סע טול לארשי ןופ רעמיטקילייה
 ןעגנופַאש ןוא ןפמַאק יד ןיא ןקילײטַאב ךיז ןוא דיי א ןביילב ,דיחי

 -ידרעב ןופ ערעל רעד ןיא ןביוהרעד ךיז ןבָאה ,קלָאפ ןשידיי ןופ
 טָאה םעהידחא ןכלעוו ראפ תמא םעד ןופ ךיוה רעד וצ יקסוועשט

 ,ןקָארשרעד ךיז

 יג

 יקסוועשטידרעב ןוֿפ ערעל רעד ןשיווצ דישרעטנוא רקיע רעד

 ןיֿפ גנוסַאפפױא רעד ןיא זיא -- םעה'דחַא ןופ ערעל רעד ןוא

 .קלָאּפ ןשידיי ןופ סעצָארּפ-סגנולקיװטנַא ןשירָאטסיה

 עטשרעביוא ענייז ןיא קלָאפ ןופ עיצַארענעגעד יד טעז םעה"דחַא

 ,רעדנעל עיירפ יד ןיא גנוקיטכערַאבכיײלג ןופ ןסינעג סָאװ ,ןטכיש

 :גנַאגסױא ןקיצנייא סלַא טזייוו ןוא "טייהיירפ ןיא טפַאשטכענק יד.

 ךייא טצעזַאב ,ןויצ ןייק קירוצ ךייא טרעק ,טסייה'ס ןויצ-תביח

 רעד ;קלָאפ ןרַאפ רעטנעצ ַא טרָאד טיוב ,דרע יד טעברַאַאב ,טרָאד

 ןוא םיצוביק-תולג יִד ףיוא העּפשה ןייז ןלַארטשסױא טעװ רעטנעצ

 טיינאב א וצ ,ןטרעוו ןופ גנורעדנע ןַא וצ טרָאד ךיוא ןדיפ טצוו

 ,ןבעל שידיי
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 םיובנ:ירג קחצי

 עיצַארענעגעד רעד ןגעק ךיז טעוועטנוב רעדיוװ יקסוועשטידרעב

 ,טײקיזָאלטכַאמ .עשידייךַאלרעניא ןענעז ןעלצרָאװ עריא סָאװ

 ןיא ןעגנוגנידַאב עלַא וצ ךיז ןסַאפוצ ןוא טייקינעטרעטנוא ,תולפש

 "עגּפָא טרעוו ,טזָאלעגסיױא ךיז טָאה חוכ רעד ןעוו .ןבעל ןדיי עכלעוו

 ,טייקיגעטרעטנוא יד טמוקַאב טנַאהרעביוא יד ןוא טסייג רעד טכַאװש

 סָאװ ,ןוימדה םלוע םוצ ,"רפס, םוצ ןפיולטנַא ןוא ךיז ןסַאּפוצ סָאד

 ,עיצַארענעגעד ןוא תולפש רַאפ לטנַאמ-קעד טש'רמולכ סלָא טניד

 עטלא יד ןופ גנורעטשוצ רעד וצ םדוק טפור יקסוועשטידרעב;
 רעשיליופ רעד ןיא לקיטרַא ןיימ ןיא ןבירשעג ךיא בָאה -- ?ןטרעוו
 טנָאמרעד ןיֹוש בָאה ךיא ןכלעוו ,"תורפס , ךובלעמַאז םעניא ךַארּפש
 -טסעפ טימ טשיג ךיז טגינגַאב רע ,םעהידחַא רעביא ייסע ןיימ ןיא

 ,קלָאּפ םעניא ןעגנוניישרעד-עיצַארענעגעד ןופ טקַאפ םעד ןלעטש

 םעניא עיצַארענעעגד רעקיזָאד רעד ןופ תוביס יד ןכוז טווורּפ רָאנ

 ןייז ,"רפס , רעד .םוטנדיי ןופ ןטרעוװי-טנורג יד ןופ ןכות ןוא ןזעוו
 ןבָאה ,קלָאפ ןפיוא ןעגנוווצעגפיוא טָאה רע סָאװ ןטרעוװ יד ,טלַאהניא
 ,עקַאט ייז ,רוטַאנ רעד ןופ ,טייקכעלקריוו רעד ןופ ןסירעגּפָא םיא
 תמא ןקיזָאד םעד ןזייװַאב וצ ידכ .טסיײג רעזדנוא טמורקרַאפ ןבָאה

 םעניא ףמַאק ןכעלרעהפיואמוא םעד ףיוא ןָא יקסוועשטידרעב טזייוו

 יינימָאד םעד ןוא ןבעל יירפ ַא וצ גנובערטש רעד ןשיווצ םוטנדיי

 טײקיטסײג רעד ןופ טפַאשרעה יד ןרעכיזרַאפ וצ ןליוו ןקידנר

 טָא .ןבעל ןרעביא םענעבירשעג םעד ןופ ,ןכעלרעפרעק םעד רעביא

 םוטנדיי ןטלַארוא םעניא רעקירדסיוא ענייז סָאװ ,ןליוו רעקיזָאד רעד

 עקיזיר יד ןוא דומלת ןופ רעפעש יד ,םיאיבנ יד ןעוועג ןענעז

 ערעזדנוא תורוד עטצעל יד ןופ ןבעל םעניא ןוא ,רוטַארעטיל-םישוריּפ
 עכעלטירטשרָאפ-טש'רמולכ יד ךיוא ןוא רעביירש עמורפ ,םימכח

 ,ןטנוב ןוא ןטסעטָארּפ עלַא ץָארט טגיזעג טָאה ןליוו רעד טָא --

 רעשידיי רעד ןיא ןעניפעגוצסיוא ךיז טימַאב יקסוועשטידרעב

 רפס ןוֿפ טפַאשרעה רעד ןגעק טנוב ןופ ןעגנוקעלּפטנַא עטכישעג

 וו ןטייקכעלנעזרעפ עשירָאטסיה טנַאמרעד רע -- ןבעל ןרעביא

 ןטייקבעלנעזרעּפ ,ןכיילג רעייז ןוא יַאמש ,סודרוה ,טבניזוב םעברי

 טשינ יײז טלַאה עירָאטסיה עיירטעג-םישזער עלעיציּפָא יד סָאװ

 ועגנוכוז ענייז ןיא .ןטוג םוצ ןרעוו טנָאמרעד ןלָאז ייז יואר רַאֿפ

 רעד ףיוא טָאה רֹע ןוא תודיסח רעד ןיא ןסױטשעגנָא ךיז רע טָאה
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 רוד ןיימ ןופ

 זודיסח ןיא ןענופעג טָאה רע ,טכיל יינ ַא ןסָאגעג גנוגעוװַאב רעקיזָאד
 וליפַא ןוא ,ליֿפעג קידעכעל ַא ,רוטָאנ רעד וצ גנורעטנענרעד ַא

 יקסוועשטידרעב טָאה ןץצרפ טימ ןעמַאזוצ .חוכ רַאֿפ גנורערַאפ

 ,הודיסח וצ עלעוטקעלעטניא עשידיי ןופ סערעטניא םעד טקעוועג

 ַא ןבָאה סע זַא ןזיוורעד טָאה ןֹוא ,רעטקַארַאכ ןוא םוקפיוא ריא

 ,גנוגעװַאב ערענַאיצקַאעד ַא תודיסח ןיא ןעעז סָאװ עלַא יד תועט

 סע) סערגָארּפ ןכעלשטנעמ ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ןֹופ טירטקיר ַא

 ןוא ,בױהנָא ריא ןיא תודיסח רעטשרע רעד ןגעוו ךיז טלעדנַאה

 .(םרָאֿפ רעטרירשנעגעד ריא ןיא רערעטעּפש רעד ןיא טשינ

 ןוֿפ גנוכַאװשּפָא רעד בילוצ רעצ טימ לופ זיא יקסוועשטידרעב

 עז ךיא ןעוו, .המשנ רעשידיי רעד ןיא טייקנעש רַאפ ליפעג ןוא ןיז

 םעד טזָאלרַאֿפ טָאה קלָאפ ץנאג ַא יו ,דליב עכעלקערש סָאד טָא
 טָאד ,עקידעבעל עלַא ןופ רעטומ יד רוטַאנ יד ,טלעוו רעד ןופ טָאג

 ףיוא סנעטָאש יוװ םורַא ןעייג ןשטנעמ עז'כ ןעוו ,ריא ןיא עטסעב

 עז ןסיירד ןיא ןטרָאד תעב ,ןטלַאטשעג ענעגיובעגנייא ,דרע רעד

 יד ,טלעוו יד ןֹוא רוטַאנ רעד ןוֿפ דיירפ יד ןוא עפש יד ךיא

 טליוו רימ ןוא טרעטיצעגפיוא המשנ ןיימ טרעוו ,ןבעל ןופ טייקנעש

 ןוא חרומ ןופ ןשטנעמ ריא עלַא רעהַא טמוק -- ןעיירשסיוא ךיז

 טייג ,טברַאטש קלָאֿפ ַא ,עידעגַארט עכעלקערש ַא טעז ןוא ברעמ
 ןייא ןוֿפ טייקיטסייג ןייז ןוֿפ םוטכייר םעניא ,טייקכייר ןייז ןיא סיוא

 ,טעז ,טמוק -- -- -- רעטייווצ רעד ןופ טײקמערָא ןייז ןיא ,טייז

 וקוק וצ טָאברַאֿפ א ךיז ףיוא טגעלעגפיורא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 טכַארּפ רעד ףיֹוא ,םיוב ַא ןוֿפ טייקגייש רעד ףיוא ,רוטַאנ רעד ףיוא

 | .' "ףלעפ ןסָאגַאב ןוז טימ ַא ןופ

 תוכלה ןוא םיניד יד ,רעכיב עקיזָאד יד ןיא ןעקנַאדעג יד.

 ,ןשטנעמ ןיא טסייג םעד ןטיוט לָאז'מ יו ןענרעל ,ןטלַאהטנַא ייז סָאװ

 .םיא ןיא ןזיורב סָאװ ןסלופמיא-טננעל יד ןקיטשרעד וצ יו

 רעזדנוא ןיא ,ןרעזדנוא טנעלע םעניא קידלוש ןיילא ןענעז רימ;

 ,טסולסנבעל יד ךיז ןיא טיוטעג ןבָאה רימ ,ןעמעלַא ןיא ןוא בצמ

 .1899 השרוו ,ךרדה םא לע .!
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 םיובנירג קה+צי

 טשינ ביולג ןוא שאיתמ ךיז ,המשנ רעד ןיא ףיט ,ךיא ןיב לָאמַא;
 "ףענייב עטנעקורטרַאפ יד ןופ גנובעלפיוא-רעדיוו רעד ןיא רעמ

 טשינ ןעק ךיא סָאװ סָאד ןוא :רע טגָאז טייז רעטייווצ רעד ןופ
 ךיא סָאװ ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ביל ךיא בָאה ןגָארטרעד ןוא ןדייל
 ..ןרעטשוצ טשינ ךיא ןעק ,ןרעטשוצ ליוו

 ךיא ףראוו סיפ עניימ ןופ ןוא ךיא רעטשוצ טנעה עניימ טיט,
 "שרעזדנוא דרע עקילייה יד ןרירוצנָא טשינ ידכ ,ּפָארַא ךיש יד

 םעיינ ַא ןפַאש ,המשנ רעצנַאג רעד טימ ךיא לי ןקינײרַאפ,
 א ,המשנ רעד ןיא ןסירוצ ךיא ןיב ןײלַא ןוא קלָאפ יינ ַא ןשטנעמ
 .."תורוד ףיוא סיר

 ךוא ץכערק רעליטש ַא ,ךיל ןיימ ןיא ךיז טרעה רעיורט ןוא;,
 .."םרוטש ןקידנעמוקנָא ןראפ רעיורט

 א זױלב ןיא רע ,המחלמ וצ טשינ טפור יקסוועשטידרעב
 רעביא ןסייר סָאװ ןשטנעמ עיינ רע טעז דיירפ סיורג טימ ,רעמיורט
 ןבערטש יײז ןוא ,רעקינעװ רעו רעמ רעװ ,רבע ןסימ דנוב םעד
 זיא סָאד ,ןטסָאּפרָאפ ַא זיולב ןענעז ןשטנעמ יד .ןבעל םעיינ ַא וצ
 ןעק'מ סָאװ ,םוטנדיי םעניא עיצולָאװער רעד ןופ בױֹױהנָא רעד זיולב
 ,ןדיימסיוא טשינ יז

 ,עכַאװש יד יו ערעדנַא ,ןשטנעמ עייג ןעמוק ןלעוו ריא ךָאנ
 סיורג יֹוזַא זיא לָאצ רעייז סָאװ ,תומשנ ענעסירוצ טימ סרעלפייווצ
 ענעסירוצ טשינ ,עצנַאג ,ןשטנעמ יד ןייז ןלעוו יירפ ,זדנוא ייב
 ,ןבעל לופ ַא ןבעל ןלעוו ,תומשנ

 ןריא ןכות םעד טױל ,יקסוועשטידרעב טלַאה ,םוטנדיי סָאד
 ךשמ ןיא טרעדנעעג טשינ ךיז טָאה סָאװ ףירגַאב ַאזַא טשינ זיא
 םענופ טקודָארּפ א ,גנופַאש ַא זיא םוטנדיי סָאד .עטכישעג רעד ןופ
 זיױלב טשינ ןעגנורעדנע םיא ןיא רָאפ ןעמוק סע ןוא ןבעל ןשידיי
 גנַאלקניײא ןיא ,ןכות ןיא ךיוא רָאנ ,םרָאֿפ רעכעלרשסיוא רעד ןיא
 ןעגנואיושנַא ןוא תומשנ יד ןיא רָאפ ןעמוק סָאװ ןעגנורעדנע יד טימ
 ןופ ,לארשי ןטלַארוא םענופ םוטנדיי סָאד .ןדיי עקידעבעל יד ןופ/

 מוטנדיי סָאד ,ָארמג ןוא הנשמ רעד ןופ רעפעש יד ןופ ,םיאיבנ יד
 טייהיירפ רעד ראפ טפמעקעג ןבָאה סָאװ (ןטָאלעז) םיאנק יד ןופ
 -יירֿפ רעד בילוצ ןבָאה סָאװ םימכח יד ןוא ,דנַאלרעטָאפ רעייז ןופ
 -רעטָאפ ןופ טייהיירפ רעד ףיוא ןעוװעג רתוומ הרוח רעד ןופ טייה
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 רוד ןיי ןופ

 ןופ ,עיּפָאזָאליפ רעשידיי רעד ןופ םוטנדיי סָאד ,קלָאפ ןוא דגַאק
 ,הלכשה רעד ןופ םוטנדיי סָאד ,םידגנתמ ןוא תודיסח ,הלבק רעד

 ןיק טשיג ןבָאה -- עכעלטירשרָאפי-לַאנָאיצַאנ ןוא עיסקַאדַאטרַא

 רתוס ךיז ייז ןענעז בור'ס ,אברדא .ךיז ןשיווצ סקידתופתוש ךס

 | .ןרעדנַא םעד רענייא
 רעטרעװ סיקסוועשטידרעב ןײטשרַאֿפ טכעלש טשינ ףרַאד'מ

 עיצאטיליבַאהער יד { "דרעווש, ןוא "ךוב , ןשיווצ דישרעטנוא ןגעוו

 -עטכישעג טרעודנוא עכלעוו וצ ,ןטייקכעלגעזרעפ עשירָאטסיה יד ןופ

 רעשיטע-שילַארָאמ רעייז בילוצ ,וויטַאגעג ןגױצַאב ךיז ןבָאה רעביירש

 "רַאֿפ טשינ ךָאנ טסייה -- דרעווש רעד ןופ חוכ םוצ טפַאשרענגעק

 ןוא עשטינ ןוֿפ העפשה יד ,טפַארק רעכילרעפרעק רעד ןופ גנורע

 ,עקיטפערק ןשטנעמ ןופ גנורערַאֿפ יד זיא סע ,עיטסעב עדנַאלב
 עקידנעפַאש-יירפ ,ןשטנעמ עיירפ ןופ גנורערַאֿפ ,עקיטסולסנעבעל

 ןבעל ,טעטכענקרַאּפ קיטסייג ןענעז סָאװ ןשטנעמ רעדייא ,רעטסייג
 תומשנ ענעסירוצ ,עטנעלע יד רעדָא ,עיצידארט רעד טיול גנערטש

 .טייצ רעזדנוא ןומ

 ןרעדנע ןצ גנובערטש יד זַא ןטלַאהעג טָאה יקסוועשטידרעב

 ןוא ןרעטשוצ סָאד ןױלב טשינ טגנַאלרַאֿפ קלָאֿפ ןופ בצמ םעד

 סָאד ךיוא רַאנ ,טרַאװנעגעק רעד ןיא עילאמאנא יד ןעיומרעביא

 ןיא סָאד .טייזהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ ןטייק עקידנעקירד יד ןסיירוצ
 ןנואיינַאב רעד ,ןוטעג טָאה רע סָאװ ,רענייז טסניד רעסיודג רעד
 ןשידיי םעניא ןעמוקעגפיוא זיא סָאװ גנוגעװַאב-סגנואיירפאב ןוא
 גנורימרַאֿפ רעד וצ רעייטשייב רעסיורג ןייז ןעוועג זיא סע .קלָאפ
 רעודנוא ןוֿפ טלאטשעג רעכעלטייהיירפ-ויסערגָארּפ רעד ןופ
 .גנונעווַאב-םוקפיוא רעלַאנָאיצַאב

 ,ןיקסוועשטידרעב טימ טנעגעגַאב טשינ לָאמנייק ךימ בָאה'כ
 סע ןעוו געט ענעי ןיא ןטפעה עניילק ענייז טגעיילעג בָאה'כ
 ןיא ןיגב רעד ןעוו געט ענעי ןיא ,םזינויצ ןיימ טרימרָאֿפ ךיז סָאה
 ןוא ךיוה ןוא ןביוחרעד לָאעדיא רעד ןוא ,םערָא ןוא ןיילק ןעוועג
 עשיריל ,עלופליפעג ענייז .תורוד ןופ קחרמ ַא ןדנוא ןוֿפ טייוו
 לנובערטש א ןוא טיײקשירַאטנוב טימ ןעגנורדעגכרוד .,ןעלקיטרא
 ןרענַאיצולָאװער ַא טימ טליפענטיױא ןבָאה ,גנושירֿפֿפױא וצ עּֿפיט א
 ןבירשעגפיוא ןבָאה ךימ סָאװ ?גנובעלֿפױא , ףירגַאב םעד ןכות
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 םיובנירג קהח+צי

 רעקמוא ןייק טשינ זיא ןויצ-תביש עטייווצ יד ,ןָאפ רעזדנוא ףיִוִא

 ןופ רעגניװצַאב יד, ןופ רבע רעטייו רעד טשינ ךיוא ,רבע םִוצ

 ,יקסבוחינרשט רעטכיד םייב טסייה סע יװ ,"םעריטש ןיא ןענכ

 ייֵנ ןוא עטלַא סָאד ןפרַאװניײא ,יובפיוא ןוא גנורעבָארעד  רָאנ

 ירעד טרעוו סָאװ םעיינ ןרַאפ עטלַא סָאד ןקיטיײזַאב ,ןעיובפיוא

 ןוא ןצרַאה ןופ טולב ,רעטכיזעג ערעזדנוא ןופ סייווש ןטימ ןברָאװ
 -סינויצ רעד ןופ טלַאהניא רעד זיא סָאד טָא .רענייב יד ןופ ךרַאמ

 טריפ סָאװ ןטרעוו יד ןופ גנורעדנע רעד ןופ ,עיצולָאװער רעשיט

 ,טרענעג ריא ןופ טרעוו ןוא ,םזינויצ םענופ גנוכעלקריוורַאפ רעד ֹוצ

 םעד וצ ןבעגוצוצ קיטױנ רַאפ ןטלַאהעג ךיא בָאה רעבירעד

 תיצמת ַא ךיוא ,הריטּפ ןייז ְךָאנ ןבירשעג בָאה'כ סָאװ לקיטרַא

 ןופ געט יד ןיא ,שיליופ ןיא ןבירשעג באה'כ סָאװ לקיטרַא םענופ

 רעד ,דנַאל ןיא רוד רעיינ רעד ידכ ,שינעכוז-געוו ןיא זיורבפיוא

 ןטרעוו יד ןופ ליפ זַא ,ןסיוו לָאז ,רעיוב ןוא רערעבָארער ןופ רוד

 ףסוי הכימ ןופ העפשה ןוא טסייג ןופ טכורפ יד זיא ,ןבעל ןייז ןיא

 ,יקסוועשטידרעב
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 קילאיב ןיימ

 עניימ ןייז ןלעוו גנוצַאשּפָא ןַא טשינ ןוא דפסה ַא טשינ

 רעריפ-טרָאוװ ןוא איבנ ,רעטכיד םעד ,קילַאיב ןגעוו טשינ .רעטרעוו

 םעד ,קילַאיב ןיימ ןגעוו .ןביירש לָאמ סָאד ךיא ליוו קלָאפ ןופ
 סָאװ ,ןרָאװעג ןגױצרעד ךיא ןיב רעדיל ענייז ףיוא סָאװ רעטכיד

 ריש רעשיאערבעה רעטשרע רעד ךיוא ןעוועג זיא ריש רעטשרע ןייז

 ןופ איבנ ןגעוו ,קינעװעסױא ףיוא טנרעלעגסיוא בָאה ךיא סָאװ

 טַאהעג ביל ןוא טליפעג םיא בָאה ךיא יֹוװ קילַאיב ןגעוו ,רוד ןיימ

 .רעטרעוו עכעלטע ןגָאז ךיא ליוו --

 ןוא ןבעל ןיא ןירַא זיא רע תעב ,ןליוּפ ןיא רוד רעזדנוא ייב
 קלָאֿפ םוצ גנואיצאב יד זיא ,גנוגעווַאב רעשיטסיניצ רעד ןיא

 -גוזַאב ,ןדייל ןוא ןעגנונּפָאה ענייז וצ ,ןטרעװ עקיטסייג ענייז ןוא

 .תורוד עקידרעירפ יד ןופ יד יװ שרעדנַא ןעוועג ,ןדייל יד ויצ סרעד

 רעקיזָאד רעד קורדסיוא ןבעגעג טָאה סָאװ רעד ןעוועג זיא קילַאיב

 ןבָאה סָאװ ,ןרָאצ ןוא רעצ ןופ ןליפעג עלַא יד וצ ,גנואיצַאב
 .ןסירעגסיורא טרָאד ןוֿפ ךיז ןוא רעצרעה ערעזדנוא ףיוא טקירדעג
 ןבָאה ,ענייז ןרָאצ ןוא רעצ ןופ רעדיל יד טנעיילעג ןבָאה רימ תעב

 תובשחמ ענעטלַאהַאב ענעי ןופ לוקרעדיוו םעד ייז ןיא טרעהעג רימ

 םעד ייז רַאֿפ ןעניפעג טנעקעג טשינ ןבָאה רימ סָאװ ערעזדניא

 -לָאפרַאֿפ ערעזדנוא וצ הָאנש רעצנַאג רעד ייב .קורדסיוא ןקיטכיר

 ,תומשנ ערעזדנוא ףיױא טקירדעג טָאה סָאװ רעקינייּפ ןוא רעג

 ,סעכ ןימ ַא רעצרעה ערעזדנוא ןיא ןעגנַאגעגפיוא ךיוא רעבָא זיא

 רַאפ ,ןיילא ךיז ףױא סורדראפ ןימ ַא ,רעכעלדנעטשרַאפמוא ןַא
 ןופ חבזמ ןפױא טכַארבעג טָאה קלָאּפ רעזדנוא סָאװ תונברק יד
 ןוא .ןקעדוצפיוא טמעשעג ךיז ןבָאה רימ סָאװ סורדרַאֿפ ַא ,הָאנש

 סירדראפ ,סעכ סיואכרוד זיא רע ןוא קילַאיב ןעמוקעג זיא טָא

73 



 םיובנירג קחצי

 טליפעגנָא טָאה סָאװ רעצ ןפיט ןוא ןסיורג םעד ייב ןוא ,ןרָאצ ןוא
 טימ ןכַארבעגסױא טשינ רע טָאה ןצַאלּפּפױא םוצ ויב ץרַאה ןייז
 ךיז טימַאב טשיג ,ןיד םעד ןעװעג קידצמ טשינ ,ךיל-גָאלק ַא
 טימ ןסימשעג טָאה רע רָאנ ,ךיילטימ ןוא תונמחר ןפורוצסורַא
 יא סע ,ןײלַא ךיז ףױא ,רעדירב עגייז ףיוא ןרָאצ ןופ טור ַא
 טָאה סע .עיצולָאװער עצנַאג ַא רָאנ שודיח ַא זיולב טשיג ןעוועג
 טָאה סָאװ המשג ַא ןופ יירשעג סָאד דיל ןייז ןיא טרעהעג ךיז
 ןופ ;ןידה קודיצ ןוא טייקינעטרעטנוא ןופ ךָאי םעד ןכָארבוצ
 -געעז ןרָאװעג טעדנוװרַאפ זיא סָאװ ןדיי ןעיירפ ַא ןופ המשנ רעד
 םעייג ַא ןופ ;טיײקנעלַאפעג ןוא טײקידנעהּפָא עקיטסייג יד קיד
 תוירזכַא ןַא טימ ,ןֿפרַאוװוצרָאפ טַאהעג ָארומ טשינ טָאה סָאװ ןדיי
 םענעגייא םעד ,חמשנ רעטקינייּפעג דיילטימ ןוא עביל ךרוד ַא ןופ
 טָאה זדנוא .םיא ןופ ןלַאפעגּפָארַא זיא םיחולא םלצ רעד זַא ,קלָאפ
 :עגַארֿפ יד טשינ המשנ רעד ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןיב טרעטַאמעג
 יז ןעמ טָאה סָאװרַאֿפ ןוא ןדיי יד ןגָאלשעג ןעמ טָאה סָאװרַאפ
 הברָאטשעג ןענעז יז יװ רָאנ ,טעטשיםָארנַאּפ יד ןיא טע'גרהעג
 ןבָאה רימ .םיחצור יד טלעטשעג ןעגעקטנַא ךיז יז ןבָאה ױזַא יו
 עטגָאיעג ןופ טוט ןכעלקערש םעד טימ ןכַאמ-םולש טנעקעג טשינ
 רעכעל ןיא סיוא ךיז ןטלַאהַאב סָאװ תונברק עזָאלטכַאמ ןופ ,תויח
 ,קלַאפ ןופ הניכש יד ןזיוועג זדנוא טָאה קילאיב ןוא .סערָאנ ןוא
 - ,ץלַא סָאד קידנעעז ,ןרָאצ ןוא רעצ ,רעיױרט ןיא טליהעגנייא

 זױלב טשינ קורדסיוא ריֹא ןענופעג טָאה גנואיצַאב יד טָא ןוא
 רעדיל יד ןיא ךיוא רָאנ ,טרָאװ-ףָארטש ןוא ןרָאצ ןופ רעדיל יד ןיא
 קילַאיב טגָאלק ייז ןיא .שפנה-תוכּפתשה ןוא טפַאשקנעב ,עביל ןופ
 "סןלג ןוא ןליפעג ןופ טלעוו רעקיברַאפליפ ןוא רעכייר רעד ףיוא
 יד רע טעז רעדיוו ןוא ןסָאלשרַאפ םיא ראפ זיא סָאװ ןעגנוט
 רעטיורג רעד ךיז טרעה דיל סקילַאיב ןיא .ןײלַא זדנוא ןיא הביס
 רעד ןֹופ גנורענעלקרַאפ רעד ןגעק טסעטָארּפ רעקיטכעמ ןוא
 .זדנוא ןיא טלַאטשעג רעכעלשטנעמ

 רעזדנוא םעהידחַא ,ןליוו רעזדנוא טכַאמעגיירפ טָאה לצרעה
 רעזדנוא ,סרעזדנוא ליפעג-סנעבעל סָאד -- קילַאיב ןוא קנַאדעג
 עפיט ַא וצ טכַארבעג ןבָאה יירד יד .שינעטנעקרעד"ץנעטסיזקעצ
 -נעגעק רעד ןיא ןבעל שידיי וצ גנואיצַאב רעד ןיא עיצולָאװער
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 רוד ןיימ ןופ

 ןעמונעגפיוא טָאה סאוו קילַאיב .טייהנעגנאגראפ רעד ןיא ןוא טרַאוד

 ,ררטלוק ןוא גנופַאש רעודנוא ןופ תורצוא עלַא טסיײג ןייז ןיא

 ןופ תופוקת עלַא ןיא רעשרעה רעקיטסײג רעד ןעוועג זיא סָאװ

 סָאד ןגיוא ערעזדנוא ראפ טרעדנעעג טָאה ,עטכישעג רעזדנוא

 רעטסייג עקידנעפאש יד ךוא טייהנעגנאגרַאפ רעד ןופ טלאטשעג

 ,תורוד ןופ לעמיש םעד ןופ טרעביוזעג ייז טלָאװ רע יו ,דיא ןוא

 ףיוא טלעמַאזעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ביוטש םעד יז ןופ טשיוװעגּפָא

 ייירפ טָאה לצרעה יוװ טקנופ ןוא .תופוקת עגנַאל ןופ ךשמ ןיא יז
 ןוא טייקידנעהּפָא ופ ןטייק יד ןופ ןרעזדנוא ןליוו םעד טכאמעג

 תולּפמ יד בילוצ ,זדנוא ףיוא טקירדעג ןבָאה סָאװ ,טײקיזָאלטומ

 םעה-דחא יו טו ,תורוד ןוא תופוקת עלַא ןיא ןלַאפכרוד ןוא

 יַאטשעגּפָא ןַא ןופ ןטייק יד ןופ קנאדעג רעזדנוא טכַאמעג יירפ טָאה

 םוצ גנואיצַאב עשיטָאגיב עטרעטלערַאֿפ ַא ןוא עיצידַארט רענענ

 ײב הלשממ ריא טיײרּפשראפ טָאה סָאװ ,טלעװ רעד וצ ןוא ןבעל

 טכַאמעגיירפ קילאיב טָאה יוזא ,תורוד יד ןופ ףיול םעניא זדנוא

 -רַאֿפ רעד ןיא גנופַאש ןוא ןבעל רעזדנוא ןופ שינעטנעקרעד יד

 ןוא טפױהעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ביוטש ןוא לעמיש ןֹופ טייהנעגנַאג

 רעייז ,טייקרעטיול ןוא טכיל רעייז ןגיוא ערעזדנוא רַאט טקעדרַאפ

 ןגױא עטנױטשרעד ערעזדנוא רַאפ ןוא .טייקניש ןוא טכַארּפ

 ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןֹופ ןטלַאטשעג עייג טקעלפטנַא ךיז ןבָאד

 רעכעלשטנעמ רעמ ןרָאװעג ןענעז ,ןרָאװעג רעטנענ זדנוא ןענעז ייז

 .זדנוא וצ ךעלנע ןוא

 רימ ןכלעוו ,ןטייצ ענעגנַאגרַאֿפ-טיײװ יד ןיא לארשיב לודג א

 הרותה לע טציז סָאװ ,םכחידימלת ַא ןופ טלַאטשעג ןיא ןעזעג ןבָאה

 ףיֹוא רע טייר טָא -- ןיליפת ןוא תילט ןיא טליהעגנייא .הדובעהי

 רעטזױלבטנַא ןַא טימ יײמרַא ןייז ןופ שארב דרעפ קיסַאר-לעדייא ןַא

 רעד ןגעו רעדיל ענייז רע טגניז טא ןוא טנַאה ןיא דרעווש

 ןופ ּפעק יד רעביא ןדרעווש ןקידנעקנַאלב יד ןגעוו ןֹוא טכַאלש

 ,עקידנעפמעק ידי

 רעזדנוא ןיא עיצולָאװער ַא טריפעגכרוד יו טָאה קילַאיב

 -רַאֿפ רעד ןֹופ ןסירעגּפָא טשינ זדנוא טָאה רע .טייהנעגנאנראפ

 ינייר א רָאנ ,ןגיוא ערעזדנוא ןיא יז טסַאהרַאֿפ טשינ ,טייהגעגנַאג

 לרעּפ יד ןעמונעגסיורַא ןוא ךיז טפיטרַאפ ,ריא ןיא ןעגנורדעצ



 םיובנגיהג קהחצי

 טָא ןוא ןפילשעג ןוא טקינײרעגּפָא ייז ,רענייטשלעדייא ןוא
 ינענרעד טָאה רע .רעטכיל ןביז עלַא טימ ןטכייל ןוא ייז ןצנַאלג

 -נעגנַאגרַאֿפ רעלערוטלוק ערעזדנוא וצ רעצרעה ערעזדנוא טרעט

 סָאד טריריּפסניא קרעװ ןייז ןוופ חוכ ןטימ טָאה רע לייוו ,טייה
 ןבעל רעזדנוא ןיא ןטרעוו עיינ ןופ ןעמוקפיוא

 ןמרָאפ עטלַא ןעײנַאב וצ גנובַאגַאב יד טציזַאב טָאה קילַאיב

 וצ ןעוועג טרעשַאב טשינ םיא זיא'ס .ןכות םעיינ א ייז ןבעג ןוא

 ןבעל ןייז ןבױהעגנָא טָאה רע סָאװ עיצולָאװער יד ןקידנערַאפ

 יד ןוא ,רענייז טעברַא רעד ןטימ ןיא ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא

 רעד ןופ טכיל סָאד ןעזעג טשינ טָאה ןעקנַאדעג ענייז ןופ עפש

 .טלעוו

 עסירג ףיױא ןעמ טגָאז טלעװ רעזעיגילער רעזדנוא ןיא

 קילַאיב .ןרָאװעג רטפנ ןענעז ייז -- ןברָאטשעג ןענעז סָאװ ןשטנעמ

 ןטימ ןיא ןרָאװעג טבירעג קעװַא רָאנ ,ןרָאװעג רטפנ טשינ זיא

 ןיא טקעלּפטנַא ךיז טָאה גנופַאש עשירעטכיד ןייז ,ןפַאש ןייז ןופ

 .זוה סרעטָאפ ןגעוו ןעמעָאּפ עטצעל ענייז ןיא םרָאפ רעיינ ַא

 ןַא טבעלעגפיוא רעד שירעפעש טָאה ןגיוא ערעזדנוא רַאפ

 .טייהנעגנַאגרַאפ רעטנעָאנ רעד ןיא ןבעל רעזדנוא ןופ ײּפָאּפַא

 קילַאיב טָאה דיי-םיליהת ןייז ןיא טקנעשעג זדנוא טָאה ׁשַא סָאװ

 עסיױרג ןוא עפר ענייז ןיא זדנוא רַאפ ןריפכרוד ןביוהעגנַא

 "רעדניק ענייז ןגעוו ,רעטומ ןוא רעטָאפ ןייז ןופ זיוה ןגעוו רעדיל

 ,ןרָאי

 טױט רעד םיא טָאה גנופַאש ןייז ןופ טימ עמַאס םעניא

 קנַארק זיא קילַאיב זַא טסווװעג ןבָאה רימ .טבױרעגקעװַא םיצולּפ

 ןעמעוו .עיצַארעּפָא רערעװש א ףיוא ןיוו ןייק ןרָאפעג זיא ןוא

 זיא סָאװ שטנעמ רעד זַא ,קנַאדעג ןפיוא ןעמוק טנעקעג ןעד טָאה

 !ןברַאטש םיצולפ טעװ ןבעל ןופ לַאװק רעקידלדורּפש ַא יװ ןעוועג

 עשידיי סָאד ןוא לארשי'ץרא ןרָאװעג ט'מותירַאפ זיא סע

 טייקט'מותירַאפ יד ךיז טליפ סע ,טלעװ רעד רָאג ףױא קלָאפ

 ,טניוועג טָאה רע וו טָאטש רעד ןיא ,ביבא-לת ןיא סרעדנוזַאב

 ךוא רעטכיד ַא יו ןיולב טשינ טקעלּפטנַא קילַאיב ךיז טָאה ָאד

 "רַאֿפ ןוא רעשרָאּפ רעכיירטסייג ַא ןוא רעיינאב ַא יו ,רעקנעד ַא
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 שטנעמ ַא ײװ ךיוא רָאנ ,תורצוא עטלַא ערעזדנוא ןופ רעשטייט

 ןבעל רעזדנוא טרעכיײרַאב טָאה סָאװ

 .רעדניק וצ גנואיצַאב ענייז ,ביבַא-לת ןיא ןקריוו ןוא ןבעל ןייז

 םוצ טכַאמעג םיא ןבָאה ,סַאג רעד ןופ ןשטנעמ םוצ ,רעטעברַא זצ

 טורעג טָאה הניכש יד יװ ןעזעגסיוא טָאה סע ,קלָאפ ןופ גנילביל

 טעברַאעג ,טבעלעג ריא ןיא טָאה קילַאיב ןעוו ביבַא-לת ףיוא

 ,טקריוועג ןוא

 םעד טָאטשנָא ןרָאװעג ןָאטעגּפָא הניכש יד זיא טָא ןוא

 ַא ביבַאילת ןייק טכַארבעגקירוצ ןעמ טָאה .קילַאיב ןקידעבעל

 טרעטישרעד זיא ביבאילת .ףוג ןטױט ןייז טימ ןורא ןצרַאװש

 יו ,ןסַאמ עסיורג ןיא ,סַאג ןיא סױרַא זיא קלָאּפ סָאד ,ןרָאװעג

 סקילאיב ןיא ןעמוקעג טלָאװ בושי לארשייץרא רעצנאג רעד

 רוד סגנובעלפיוא ןופ איבנ םעד דובכ ןטצעל םעד ןבעגּפָא טָאטש

 .הלואג רעד ןופ ביוהנא ןוא

 -עגַאב ךיז ךיא בָאה רעטרע ענעדישרַאפ ףיוא ןוא לֵאמ ךס ַא

 םעד טריגַאדער טָאה רע וװ עשרַאװ ןיא ,ןקילַאיב טימ טנעג

 טרעטנענרעד ךיז טָאה ןוא רענזיולק ר"ד טימ ןעמַאזוצ ?הולישה.

 -- ןצרעד ן'צרפ טכַארבעג טָאה קילַאיב זַא ,ךיז טכאד .ץצרּפ וצ

 .שיאערבעה ףױא ,"קידצ תיב ןברוח, עסעיפ יד ןביירש לָאז רע

 סָאװ ,טסייג ןעיירפ ןייז ןופ טלארטשעגסיוא טָאה ץרפ יו טקנופ

 ןקילַאיב ףיוא ,ןבעל ןיא זעגנוניישרעד עלַא רַאפ ןפָא ןעוועג זיא

 טּפַאשקנעב ןגעוו זיולב טשינ רעדיל ןעביירש ןבױהעגנָא טָאה סָאװ

 טרעטנָאלּפרַאפ ךיז טָאה סָאװ גנילרעטעמש ןגעוו רָאנ ,עביל וצ

 .לדיימ ןייש ַא ןופ ּפעצ ענעדלָאג יד ןיא

 עקיטרָאד יד ןופ זיירק םניא סעדָא ןיא ןקילַאיב ןעזעג בָאה'כ

 ןקילַאיב ףיוא טקוקעג ןבָאה ייז .עטנערעלעג ןיא רעביירש עשידיי

 םייב ןוא ייז ייב ןקיצנייאנואנייא ןַא ,דיחי-וב ןרעייט ַא ףיוא יו

 ןדעי ןופ .ערה-ןיע ןַא ןופ טיהעגּפָא םיא ןבָאה ייז ,קלָאֿפ ןצנאג

 יד עכלעוו ןיא ,סעדָא ןיא רעפסָאמטַא יד .טניוו-גוצ ןכעלדעש

 רכומ עלעדנעמ ןעװעג זיא טלַאטשעג עלַארטנעצ ןוא עטסטלע

 יתוירחַא טימ ןעגנורדעגכרוד ,עטסנרע-ףיס א ןעוועג זיא ,םירפס

 טגעמעג ךיז טָאה קילאיב רָאנ ,המואה םויק ןרַאפ גרָאז ןוא ליפענ

 יד



 םיובנירג קחצי

 -לחומ םיא סע טָאה'מ ,ןוטוצ ףיטש ַא קיניזטכייל לָאמַא ןביולרעד

 | .ןעוועג

 טפַאשלעזעג רעד ןיא עווקסָאמ ןיא ןקילַאיב ןעזעג בָאה'כ

 רערעראפ ,ןטַאנעצעמ טסנוק ןוא רוטארעטיל ,טייל-סטפעשעג ןופ

 ןפיוא ףיורא זיא סעומש רעד יוזא יוו טשינ קנעדעג'כ .טניירפ ןוא

 ןזעוו-גַאלרַאפ ןשיאערבעה ןופ טייז רעלעיצרעמָאק רעד ןופ ָאמעט

 -קַארּפ רעשירחוס רעד ןגעוו ןלייצרעד ןבױהעגנָא טָאה קילאיכב ןוא

 טָאה'מ .םענייז לדנַאה-ןליוק םעניא ןברָאװרעד טָאה רע סָאוו קיט

 רעד ףיוא ץלָאטש זיא רע זַא ,רענייז גנולייצרעד רעד ןיא ןעזעג

 רחסמ ןקיזָאד םעד ןיא ןזיוװַאב טָאה רע סָאװו טייקיאייפ רעשירחוס

 יד ןיא םורַא טייר סָאװ ןלטב ַא סעּפע טשינ זיא רע זַא ,םענייז

 זיאס .עבטמ תרוצ ןייק ןדיישרעטנוא טשינ ןעק ןוא ,ןעלמיה
 -סטכיזעג ןייז ןופ קורדסיוא םעניא ןוא גנולייצרעד ןייז ןיא ןעוועג)

 ייז ןשיװצ ןוא ,עקידנעזעװנָא עלא ןוא ,סעשימָאק ליפ ענימ

 ףוס םייב ןגעמרַאפ סיורג ַא טכַאמעג ןבָאה סָאװ טייל-סטפעשעג

 ןקרַאטש ַא ןיא ןכַארבעגסױא ןבָאה ,םישזער ןשיטסירַאצ ןופ

 טקוקעג ,גנולייצרעד ןייז ןסירעגרעביא טָאה קילַאיב ,רעטכעלעג

 ןייז ףיוא ןוא ,טמעשרַאפ לסיב ַא ןוא טרעדנווורַאפ ,זדנוא ףיוא

 רעכלעוו ,ױלע ןעגנוי ַא ןופ לכיימש ַא ןזיווַאב ךיז טָאה טכיזעג
 .רעלעפ ַא ןיא ןרָאװעג לשכנ זיא

 ,לעסַאר-לעטָאה ןיא רעמיצ-ביירש םניא ןקילַאיב ןעזעג בָאה'כ

 טָאה טנַאה רעד ןיא ןוא רעמיצ ןייז ןופ ןעגנַאגעגּפָארַא זיא רע ןעוו

 טָאה רע סָאװ דיל ַא םיא ףיוא ןוא ריּפַאּפ ןגיוב ַא ןטלַאהעג רע

 ןגעוו דיל סָאד ןעוועג זיא סָאד -- ןביירש טקידנעעג סָאװ רָאנ

 -מערַאוו ריא טימ טָאה סָאװ ,ןעמַאמ ןייז ןופ רערט יד ,רערט רעד

 רע .ןרָאװעג ןשָאלרַאפ זיא סָאװ טכיל-תבש סָאד ןדנוצעגנָא טייק

 סָאװ לדיימ א רַאפ ןוא רימ רַאפ דיל סָאד טנעיילעגרעביא טָאה

 .ךוזַאב ַא ףיא ןעמענוצניהַא םיא לארשי-ץרא ןופ ןעמוקעג זיא

 יו ןסעזעג ןענעז רימ ןוא טרָאװ ַא טכירַאפ רע טָאה קידנענעייל

 רימ .גנורעדליש רעקרַאטש ןוא ליפעג ןפיט םעד ןופ טפעלּפעג

 רעטומ רעד ןופ רערט יד ןגיוא ענעגייא יד טימ שממ ןעזעג ןבָאה

 ןבָאה סָאװ טנעה עריא ןופ רעגניפ יד ךרוד ןלַאפעג ןיא סָאװ
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 דעדיוו ךיז טָאה טכיל ענעשָאלעגסױא סָאד ןוא ,םינפ ריא טקעדרַאֿפ

 ,ןדנוצעגנָא

 ירבדמ ןשידיי םעניא טיײרדעגמורַא טלָאמעד ךיז טָאה קילַאיב
 ימאו ןוא רעצרעה יד ןעמערַאװנָא טלָאװעג טָאה רע ווו ,ןָאדנַאל

 טכיל סָאד ,סג א ףױא טרַאװעג ךיוא רע טָאה רשפא .,ןעקנופ ןעל

 סעדער ענייז ךרוד ןטכיולפיוא לָאז רוטלוק רעשיאערבעה רעד ןופ

 בָאה'כ רעבָא ,טריסַאּפ טָאה סנ רעד יצ טשינ סייוו'כ ,ןסעומש ןוא

 רעד ןופ לעמוט ןוא שער םעניא ןיא רע םאזנייא יו טליפעג

 ךיז טָאה לּפעשטייו ןעוו ,הפוקת רענעי ןיא ןָאדנָאל טָאטשטּפױה

 ןיא רעכירַא ןענעז עכלעוו ,ןדיי עריא ןופ ןקידיילסיוא ןביױהעגנָא

 עקיטכערּפ יד ןיא ,ןעגנוניוו עמעװקַאב ערעדנא ןוא דשטסמאה

 החלצה רעד קנַאד א ,טָאטש-טפיוה רעשיטירב דעד ןופ טעטש רָאפ

 ,טליּפשעגוצ ייז טָאה סָאװ

 רעטשרע רעד ,סערגנָאק ןטפלעווצ ןפיוא ,דַאבסלרַאק ןיא ןוא

 "רופלַאב עטכעלטנעפעראפ יד ,המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ךָאנ

 םעד ןעמוקַאב ךיא בָאה .סולשַאב ָאמעררןאס ןוא עיצארעלקעד

 טלייװעג ןיב'כ וו ,עיסימָאק רעשיטילָאֿפ רעד ןופ גארטפיוא

 קלָאפ ןשידיי םוצ ףורפיוא ןַא ןביירשוצנַא ,רעציזרָאפ סלַא ןרָאװעג

 םיא בָאה כ ,ןקוקכרוד םיא לֶאֹז רע ץקילַאיב םיא ןעגנערב ןוא

 וקוקכרוד ןבױוהעגנָא טָאה קילאיב תעב .שיאערבעה ןיא ןבירשעג

 ַא טשרעהַאב ךימ טָאה ןענעיײל לָאמ ןטשרע םייב ףורפיוא םעד

 ןעמונעג טָאה רע ןעוו רעסערג לָאמ עלַא ןרָאװעג זיא סָאװ דחּפ ןימ
 טָאה רע .ענעבירשעג סָאד ןטכירַאפ ןבױוהעגנָא ןוא רעדעפ יד

 רָאג ,יינספיוא ןבירשעג טשינ ןוא ענעבירשעג סָאד טי'לסּפעג טשינ

 -רַאטש ַא ףיוא טרָאװ ַא טרעדנעעג ,ןקורדסיוא יד טכירַאפ זיילב

 םעד ,יוביץַאז םעד טזָאלעג ןרעכיא רעֶבָא ,סרעקיסַאּפ א ךוא סרעק

 טָאה ױש .םטיר ןוא גנונָאטַאב רעד בילוצ רשטרעווטליצ טימ ביוהנֲא

 ןייז ריתמ געמ'מ רעכָא ,ןביירש ױזַא טשינ רָאטימ זַא טקרעמאב

 רעמוז ףוס דַאבסלרַאק ןיא טנעגעגאב םעדכַאנ ךיז ןבָאה רימ

 ןדעי ,טסעג-רוק יו טרָאד ןכָאװ עקינייא ןעמאזוצ טכַארברַאפ ןוא
 רימ .טסעומשעג ןךוא טריצַאפש ,ןענעגעגַאב ךיז רימ ןגעלפ גָאט

 ןוא ,טנעקעג ןבָאה ריפ סָאװ ןכַארּפש עלַא ןיא טדערעג ןבָאה

 ןענעז סע .ןפַארטעגנָא זדנוא ךיז ןבאה עכלעוו םינינע עֶלא רעביא
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 םיובנירג קחצי

 ןיא ןייג רימ ןגעלפ ןטנעװָא יד ןיא ןוא ,געט עקידנעגער ןעוועג
 ןופ..ןעגנונעכייצ עקידעבעל יד ןַארקע ןפיוא ןזיוועג טָאה'מ ,ָאניק
 א .םזַאיװטנע לופ .טרעטסײגַאב ןעוועג זיא קילַאיב .זיומ"יקימ
 א ,רַאברעדנוװ יו ,טגָאזעג רע טָאה ,ןריובעג טרעו טסנוק עיינ
 וצ ןעוועג גהונ טשינ ךימ בָאה'כ .טסנוק עסיורג ַא ,טסנוק עינ
 ןהעש-ריצַאּפש ערעזדנוא ןיא סעומש ןייז ןענעכייצרַאפ

 ןוא סערעטניא סיורג ןופ ןעוועג ןענעז ןסעומש יד ןוא
 .קיטילָאּפ ןוא רוטַארעטיל ,ךַארּפש ,רוטלוק ןופ ןגַארּפ טרירַאב
 ,ןריזימעלָאּפ ןוא ןלייצרעד ,ןסעומש וצ טַאהעג ביל טָאה קילַאיב
 ךיא בָאה לָאמַא ,רעטרעװ ענייז קיטשרוד ןעקנורטעג בָאה'כ
 חכוותמ םיא טימ ךיז בָאה'כ ןוא רע יוװ גנוניימ רעדנַא ןַא טַאהעג
 ףיוא ךיז טזָאלרַאפ ,ןסעומש יד טנעכיײצרַאפ טשינ בָאה'כ ,ןעוועג
 -סײגַאב ןייז ןורכז ןיא רימ ייב ןבילבעג זיא'ס ,דָאש ַא ,ןורכז ןיימ
 דיגנה לאומש 'ר ןופ רעדיל-המחלמ יד ןגעוו גנולייצרעד עטרעט
 -ײמרַא ןַא ןוא םכח-דימלת ַא .ענייז ןעגנורעדליש-ןטכַאלש יד .ןוא
 ךיז ןביוהרעד סָאװ ןדרעווש יד ןופ ןצנַאלג סָאד טרעדליש רעריפ
 ןופ ןעלדעש יד רעביא ןלַאֿפ ןוא רעטייר יד ןופ ּפעק יד רעביא
 רעדנווו ראפ ךָאנ סָאװ ןוא ? רעדנווו ַא טשינ סע זיא יצ ,טנייפ יד
 רעזדנוא ןופ ןשינמייהעג יד ןיא ןטלַאהַאבסױא ןענעז עכלעזַא
 !רעדנעל ענעדישרַאֿפ ןיא טייהנעגנַאגרַאֿפ

 עדעי געלפ ןֹוא לארשייץרא ןייק ןעוועג הלוע בָאה'כ ןעוו
 רעייגנייא יד ןופ ןעוועג טשינ ךיא ןיב ,ביבַא-לת ןייק ןעמוק ךָאוד
 ןייז ןיא ןכוזַאב םיא ךיא געלפ ןטלעז ךָאנ .זיוה סקילַאיב .ןיא
 טרָאד טָאה סָאװ רעפסָאמטַא רעד ןופ טַאהעג הָאנה ןוא זױה
 סע ןיא גנורעטנענרעד ןוא טּפַאשטנײירפ רערעגנע וצ .טשרעהעג
 ןיז תעד-חיסמ טנעקעג טשינ לָאמנײק בָאה'כ .ןעמוקעג טשינ
 בָאה'כ ןוא רוד רעזדנוא ןופ איבנ רעד טציז רימ רַאֿפ זַא ,םעד ןופ

 גנורערַאפ ןופ ץנַאטסיד ַא -- זדנוא ןשיווצ ץנַאטסיד יד טיהע
 .גנוטכַא ןוא
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 יקסבוחינרשט לואש

 -סױרא ןבָאה יקסבוחינרשט לואש ןופ רעדיל עטשרע יד
 רעד ייב רעמ ךָאנ ןוא םלוע-רענעייל םייב גנוניוטשרעד ןפורעג

 סטָאג ןופ רעטכיד א ,רעטכיד רעטריטנעלַאט ךיוה ַא .קיטירק

 -עגפיוא טימ רעצלָאטש ַא םורַא טייג ,רעטכיד רעשידיי ַא ,דָאנעג

 ןוא טלעוו רעד ןופ טייקנייש רעד ןופ האנה טָאה ,ּפָאק םענעביוה

 טגערפ ,טנעגוי רענערָאלרַאפ רעד ףיוא טשינ טנייוו ,טכַארּפ ריא
 ,הניכשה תולג ףיוא טשינ טרעיױרט ,עביל סעכלעזַא זיא סָאװ טשינ
 רעיירפ ַא ,שטנעמ רעיירפ ַא .ןייּפ ןייז ןוא קלָאפ ןופ ןדייל יד ףיוא

 ןדייל יד סָאװ ,רבע ןופ לוע םעד ךיז רעביא טשינ טליפ סָאװ ,דיי
 טסעטָארּפ ,גנורעטיברַאפ ןוא סעכ םיא ןיא ןקעוורעד קלָאפ ןופ

 רעדיל ענייז ןיא טכַאמעג קידעבעל טָאה סָאװ רעטכיד ַא .טנוב ןוא

 -עגטסעפ ןבָאה סָאװ ,תוחוכ ענעי ןטלַאהַאב ןבָאה סע סָאװ סָאד

 עדנע םייב קלָאפ ןופ גנולקיװטנַא ןוא ןמרָאפ סנעבעל יד טלעטש

 דנַאטשפיוא ןופ גנוקירדרעטנוא רעד ןופ טיונ רעד ןיא ,ינש תיב ןופ

 ןבריח ןייז ךָאנ קלָאּפ ןופ ךעלטשער יד ןופ

 יד ט'נקסּפעג ןבָאה ױזַא -- רעטכיד רעד זיא דיי ןייק טשינ

 זדנוא ייב ןעמוקעגפיוא זיא סָאוװ ,ךירג ַא זיא רע -- רעקיטירק

 ןטלַא םעד ןופ גנוגעװַאב סגנואיינַאב ןוא גנובעלפיוא רעד ןיא

 : דיירפ טימ טרילומרַאֿפ סע ןבָאה רעדיוו לייט ַא ןוא .לארשי קלָאֿפ

 ןיא ןטלַאהעג טָאה'מ סָאװ ,טגָאזעג יז ןבָאה ,םוטנעכירג סָאד טָא
 יוקעגקירוצ רעדיוו ןיא ,םש ןופ ןטלעצעג יד ןופ ןביײרטרַאפ ןייא

 : גנוטכיד רעשיאערבעה רעד ןופ לּפנעט םעניא ךיז טילבוצ ןוא ןעמ
 םעד ןיא ןעזעג ןוא םעד ףיוא טרעיורטעג ןבָאה רעדיוו ערעדנַא
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 םיוננירג קהח+צי

 רעד ןיא ,ןיקסבוחינרשט ןופ גנוטכיד רעד ןיא םגּפ ַא םוטנעכירג

 ןיקסבוחינרשט ּפָא טלייט סָאװ טפַאשנעגייא יד זיא ,רעבָא ץתמא

 רָאנ םוטנעכירג טשינ ,הפוקת ןייז ןופ רעטכיד עקירעביא יד ןוֿפ

 -יירפ רעלופ טימ ןבעל ןוא רוטַאנ ףיוא טקוק סָאװ ,םוטנדיי יירפ

 ןעגנוניישרעד ערעייז עלַא וצ גנואיצַאב ריא טרימרָאפ סָאװ ,טייה

 רערעל עקיטייצרַאפ ןופ ןעמגָאד יד טימ ךיז קידנענעכער טשינ

 ףיױא טמוק ןוא ךיז טפַאש סָאװ םוטנדיי סָאד ; תורות ערעייז ןוא

 עקידנעמיוצ טימ לגנַארעג ןרעװש ןיא ,ןדייל ןיא ןוא ןייּפ ןיא

 ,עכעלרעסיוא ןוא עטסקינעוועגיא תוחוכ

 ןיא קורדסיוא ןטלוב וצ ןעמוקעג זיא גנואיצַאב עיינ יד טָא

 ןעגנוזעג טָאה דיל ןייז ןעוו ,ןיקסבוחינרשט ןופ גנוטכיד רעד

 עטנוזעג ןגעוו ןעגנוזעג טָאה רע .תולג ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל ןגעוו

 ןופ האנה ןבָאה ,טלעוו רעייז ןיא דיירפ ןבָאה סָאװ ,ןדיי עצנאג ןוא

 דנַאלסור-תולג ןיא ןבעל ןשיפרָאד םעניא ןענופעג טָאה רע ,ןבעל

 טוהל ןענעז סָאװ רעטכיד ערעזדנוא ןכלעוו ,סעילידיא רַאפ ףָאטש

 טקרעמַאב טשינ םיא ןבָאה ,ןבעל רעזדנוא ןופ ןדייל ןוא רעצ ןכָאג

 ,ץנעטסיזקע ןייז ןיא ןייז הדומ טלָאװעג טשינ רעדָא

 עכָאּפע-סגנובעלפיױא רעד ןופ גנוטכיד רעשיאערבעה רעד ןיא

 קיטכערּפ ַא ,קורדסױא ןקרַאטש ַא ןבעגעג יקסבוחינרשט סטָאה

 ןקידנעקירד ןופ ןעלקָאשוצּפָא ךיז ןעגנובערטש יד טשינ- ,םענייש

 טלעוו רעיײנ ַא וצ טפַאשקנעב יד טשינ ,רבע ןקידנעמיוצ זו

 ןטלַא ןשיוצ ףמַאק םעד טשינ ,ןרעו ןפַאשעג טשרע ףרַאד סָאװ

 םעד ןיא המשנ רעד ןופ םידעפ עלַא טימ ןדנוברַאפ זיא סָאוװ
 םוצ רָאנ ,קיטייצכיילג ּפָא טקערש ןוא וצ טיצ סָאװ ,בעוועג םעיינ

 ןוא ןעסקַאװעג ,ןעמוקעגפיוא ןיוש זיא סָאװ ןשירפ ןוא םעיינ םצע

 טריפעג טשינ טעמכ טָאה רע ןוא .ןבעל רעזדנוא ןיא טילבעצ ךיז

 ךיז טָאה רע לייו ,טקלעװרַאפ סָאװ ןטלַא םעד טימ ףמַאק ןייק
 ,ריא רעסיוא ןעזעג ןיוש

 ןייז ןופ רעטכיד יד ןשיווצ ןעוועג יקסבוחינרשט זיא קיצנייא

 ןדייל יד וצ גנואיצַאב ןוא ןבעל םוצ גנַאגוצ ןייז טימ קיצנייא ,רוד

 טָאה רע .ןעגנונעפָאה ןוא ןעגנובערטש ערעייז ,ןדיי ןופ רעצ ןוא

 יד טליפעג טשינ רֹע טָאה םעד בילוצ ןוא לוע םעד טליפעג טשינ

 טשינ טָאה רעגייטשיסנעבעל רעשידיי רעד ,ןכערבוצ וצ םיא טיונ
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 רוד ןיימ ןופ

 ןייק ןעוועג טשינ ,טכַאמעג גנע טשינ םיא טָאה ,םיא ףיוא טקירדעג

 ךוֿפ ןבילבעג ןענעז ןורכז ןייז ןיא .געוו-סנעבעל ןייז ףיוא לושכמ

 רליפַא .עקידירפ ןוא עקיטכיל רעדליב רעגייטש-סנעבעל םעד טָא

 ןבָאה גנוטכַארַאפ ןוא סעכ ןופ ,שינרעטיב ןופ ןּפָארט ַא טשי

 ,המשנ רעצנַאג ַא טימ דיי ַא יו ,רעדליב עקיזָאד יד טנעקלַאוװראפ

 רע זיא .ךיי רעיירפ ַא יו ,ןטלעוו ייווצ ןא ןסירעצ טשינ זיא סָאװ

 ןייז זַא טליפעג ןוא טסווװעג רעבָא טָאה רע ,ןענישרעד זדנוא רַאפ

 ןרעטנוא ךיז טגיוב רע ,ןטייק יד ןופ יירפ טשינ ךָאנ ויא קלָאפ

 ףױא ןטָאש ַא ןפרָאועג טָאװ שינעטנעקרעד עקיזַאד יד ןוא ךָאי

 ליומ ןייז ןופ טכַארבעגסױרַא טָאה יז ,ןבעל ןייז ןופ דיירפ רעד

 יקעװַא םיא ייב טָאה יז לייוו ,גנורעטיברַאפ ןוא ןרָאצ ןופ רעטרעוו

 .טלעװ רעד ןופ טכיל םענופ הָאנה יד ןעמונעג

 ןוא שידיי טשינ ןיא גנוטכיד סיקסבוחינרשט זא גנוניימ יד

 ינדיי עטכע סָאד סָאװ ,םוטנעכירג ןופ טסייג ןטימ ןעמונעגכרוד זיא

 קיפיואנביוא זיא ,ךיז ןופ טרעטייוורעד ןוא ןסױטשעגּפָא טָאה םוט

 יד ןענעקײלרַאֿפ ןסייהעג טָאה גנוריזיגעלעה .תמא טשינ ןוא

 -ַאנ ןוא טייקידנעטשסבלעז ןופ ןרינגיזער ,טעטילַאנָאיצַאנ ענעגייא

 ךליב ןרַאפ טייטש ,רעבָא יקסבוחינרשט .גנואיירפַאב רעלַאנַאיצ

 טקֹוב ןוא לטב טשינ טרעוו סָאװ ,דיי רעצלָאטש ַא יו ָאלַאּפַא ןופ

 סָאװ ,טּפַארק ןוא טייקנייש ןופ לָאבמיס ןקיזָאד םעד רַאפ טשינ ךיז

 -יגרשט .ךיז ןופ ןסױטשעגּפָא טש'רמולכ טָאה קלָאפ עשידיי סָאד

 ַא טַאהעג טָאה םוטנדיי סָאד זַא ,םעד ןיא טשינ טביולג יקסבוח

 קנַאד ַא רָאנ .טייהיירפ ןוא הרובג טייקנעש וצ גנואיצַאב עוויטַאגענ

 ןיא ןכָאה ,ןייּפ ןוא דייל .גנופַאלקשרַאפ ןוא ןעגנוגלָאּפרַאפ יד

 ןוא ,תועוצר טימ ןדנובעג םיא ןבָאה סָאװ ענעי ןעוועג רבֹוג קלָאפ

 ןיא ןענכ ןעגנוװצַאב ןבָאה סָאװ, יד ןופ טָאג ןופ טרעטייוורעד

 רעטלא רעזדנוא ןיא טניפעג ןוא טכוז יקסבוחינרשט ןוא ,"םרוטש

 ןוא ןפרָאװעג ןסיוטשרַאפ ןענעז סָאװ "רקשהדיאיבנ, יד עטכישעג

 טלָאװעג טשינ ןבָאה ייז לייוו ןרעוו וצ ןסעגרַאפ ןרָאװעג טּפשמרַאֿפ

 טזָאל רע ,םישזער ןקיטסייג םענעמונעגנָא םעד ןבעגרעטנוא ךיז

 ןפרַאוװוצּפָארַא ףור רעייז ,טסעטָארּפ ןקימַאלֿפ רעייז ןרעה זדנוא

 ,םוטנעדלעה ןֹוא טייקנייש ,טייהיירפ וצ ןרעקקירוצ ןוא ןטייק יד

 דיל ןיא ָאבכוכירב ןופ טלַאטשעג יד קידעבעל רעדיוו טכַאמ רע
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 םיובנירוג קחצי

 ןברָאטשעג ןענעז סָאװ יד טשינ טנייוװַאב רע ,עמַארד רעד ןיא ןוא

 .גנולָאצַאב ןוא המקנ ןֹופ דיל סָאד טגניז רָאנ ,םשה-תשודק ףיוא

 ערעדנַא ןופ גנוטכיד יד יװ ַאזַא ןעוועג טשינ זיא גנוטכיד ןייז

 רע ,טלַאהניא ןיא טשינ ןוא םרָאפ ןיא טשינ .,רוד ןייז ןופ רעטכיד

 רעד ןגעוו טגניז רע .עביל ןופ ןסָאנעג קידיירפ ןוא טבילעג טָאה

 טשיג רָאג ךיז טליפ ןוא םירק ןיא רוטַאנ רעד ןופ טייקנעש

 סָאװ רעדיל יד ןיא יו ,רעדיל עביל ענייז ןיא .ריא וצ דמערפ

 -פיוא טכַאמ סָאװ ,רעצ םענעי טשינ ןעמ טליפ ,רוטַאנ יד ןעגניזַאב

 ,רעדיל סקילַאיב ןיא המשנ רעזדנוא ןרעטיצ

 ןוא "רדח, ןופ םעט םעד טכוזרַאֿפ טשינ ןבָאה סָאװ ,רימ

 סָאװ ,רעטכיד רעזדנוא ןיקסבוחינרשט ןיא ןעזעג ןבָאה ,הבישי

 ןוא טלעוו רעד וצ גנואיצַאב ,גנוסַאפפיױא רעזדנוא סיוא טקירד

 יד זדנוא רַאפ טנעפעעג טָאה ,רעדיוו קילַאיב .ןליפעג ערעזדנוא

 טרעטיצעגפיוא טָאה דיל ןייז ןוא ,ןרָאצ ןוא רעצ עשידיי ןופ טלעוו

 טקינייאעג זדנוא ןוא ןשינעפיט עטספיט ןיא זיב תומשנ ערעזדנוא

 הניכש רעד טימ ,קלָאפ ןטעטכערטנַא ןוא ןקידנעדיל םעד טימ

 םעד םיא טימ טימ-טכַאמ ,תולג ןיא קלָאּפ ןטימ טימ טייג סָאװ

 רעטנעלע ןוא טייקינעטרעטנוא ןופ ,ןרערט ןוא טולב ןופ געוו

 .טײקיזָאלטכַאמ
 -כיד רעד ןשיוװצ הריתס םוש ןייק טליפעג טשינ ןבָאה רימ

 ךוא טייקנייש ,דיירפ-סנעבעל ןופ דיל םעד ןוא קילַאיב ןיפ גנוט

 טשינ ןוא יֹוג ןייק טשינ ,ןיקסבוחינרשט ןופ עביל-סטייהיירפ

 עכלעוו ,ןדיי ענעי ןופ רָאנ ,יקסבוחינרשט ןעוועג זיא ךירג ןייק

 ,קלָאפ רעייז ןופ לעקניוו א ןיא ןרָאװעג ןסיוטשעג קעװַא ןענעז

 ןבעל םעניא ץַאלּפ ןקידנריּפנָא םעד ןעמענרַאפ ןלעוו ייז רעבָא

 יצ טּפַאשטכענק ןֹופ סױרַא טעוו סע ןעו גָאט םעניא קלאפ ןופ
 ,טייהיירפ



 ץרפ שובייל קחצי

 .א

 טָאטש-טרובעג יד ,שטשָאמַאז ןיא ןעוועג ךיא ןיב לָאמנייא זיולב

 .טַאהעג תועט א ןבָאה רימ .טכַאנייב סָאד ךיוא ןוא ,ץרפ ,ל ,י ןופ

 -עגנָא ןענעז רימ ןוא ,גנַאנּפָא ןגוצ ןיא ,רעטײלנַאב ןיימ ןוא ךיא

 ,טשינ תועט ןייק בָאה'כ בוא ,טָאטש רעקיוָאד רעד ןיא ןעמוק

 ןיימ ןטלַאה טלָאזעג בָאה ךיא ֹוװ לָאז טעניא ,טכַאנ רעבלַאה ךָאנ

 מָאה סָאוװ ,םלוע ןשפיה ץנַאג ַא ןענופעג ךָאנ ךיא בָאה .,גָארטרָאֿפ

 בָאה'כ .דלודעג רעטרעוו-סגנורעדנוויַאב א טימ רימ ףיוא טרַאװעג

 בָאה'כ לייו ןוא ןשטנעמ עקיזָאד יד קידלוש-קנַאד טליפעג ךימ
 העש רעטעּפש רעד ץָארט ךיא בָאה ,ןשױטנַא טלָאוװעג טשינ יז
 וצ ןעגנווצעג ןעוועג ןיב'כ ,ייז רַאפ גָארטרָאֿפ ןיימ ןטלַאהעגּפָא

 ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ ,שטשַאמַאז ןעז וצ ןליוו ןיימ ןיפ ןרינגיזער

 טנעקעג טשינ ןבָאה יקצינלעמכ ןופ סעדרָאה יד סָאװ גנוטסעפ ַא

 ץרַאה םעניא ןעגנירדניײרַא ןענעק טרָאד ןופ ןלָאז ייז ידכ ,ןגיזַאב

 רעד ןופ ךעלטשער יד) ןדיי עריא ןופ רעטנעצ םעד ןוא ןליוּפ ןופ

 -ליש עכעלרעדנווו ענייז ןופ םענייא ןיא ץרפ טנַאמרעד גנוטסעפ

 .(ןעלגילמ ןעסקַאװעגסױא ןענעז סע ןעמעוו דניק א ןגעוו ןעגנורעד

 י-שָאמַאז יד טימ ןדייר וצ טייקכעלגעמ ןייק טַאהעג טשינ בָאה'כ
 ןופ ןפיט יד רַאפ לאוװקירוא רעד ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןדיי רעשט
 .ןעמַארד ןיא ןעגנולייצרעד ענייז ,ץ'רּפ

 .עשרַאוו ןייק ןרעקקירוצ טזמעג ךיא בָאה ןעגרָאמ וצ ףיוא

 טרָאד ףרַאד'מ זַא ,טסווװעג טשינ ךָאֹנ ךיא בָאה טייצ רענעי וצ

 -רַאֿפ ,סיוא טזַײוו ,םיא טָאה ןייֵלַא ץרּפ סָאוװ ,ןינע ןַא ןשרָאפסיױא
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 םיוב:ידג קחצי

 ץץרּפ ןופ ןרעה וצ ןעמוקעגסיױױא טשינ לָאמנייק רימ זיא'ס .ןעז

 םַאטשּפָא ןרַאֿפ סערעטניא ןַא ןופ ןמיס א רעדָא גנוקרעמַאב א

 טמענ ןענַאװנופ ןגערפ וצ ןלַאפעגנייא טשינ רימ זיא'ס .ןעמָאנ ןופ

 יןעילימַאֿפ רעשינַאּפש רעטּפָא רעז רעד טָא ן'ץרּפ וצ ,םיא וצ ךיז

 בָאה'כ ןוא ןינע םעד טימ טריסערעטניאראפ ךימ בָאה'כ ?ןעמָאנ

 יַאז טיבעגפױא טָאה סָאװ ,יקסיאמַאז ףַארג זַא ,טנָאמרעד ךימ

 ןוא סָאלש ןייז ןופ ץַאלּפ סלַא טרעדנוהרָאי ןטנעצכעז ןיא שטשַאמ

 ,רעטיג עכיירידנַאל ןוא עסיורג ענייז ןופ רעטנעצ םעניא גנוטסעפ

 ןשיווצ ,עילַאטיא ןופ ןטקעטיכרַא ןוא רעטסיימיוב ןדַאלעגניײא טָאה

 ןכָאנ דנַאל םעד ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי עשידרפס ייז

 רעדָא ,קינעוװ ןעוועג ןענעז ייז סָאװ םעד בילוצ .דרפס שִיריג

 ערעייז ןָא ,ןײלַא שטשָאמַאז ןייק ןעמוקעג ןענעז ייז סָאװ רַאפרעד
 רָאנ ,הלהק עשידרפס ןייק ןפַאשעג טשינ ָאד ייז ןבָאה ,סעילימַאפ

 יֹוזַא ,םוטנדיי ןשיליוּפ ןשיזנכשַא םעד ןשיווצ טרילימיסא ךיז ןבָאה
 ןעמענ-ןעילימַאּפ יד ןיא רָאנ .ןדנווושרַאּפ ןענעז ןרוּפש ערעייז זא

 .םעד ןופ ,רעסיוועג ַא רכז ַא ןבילבעג זיא
 ץצרפ ןופ םַאטשּפָא ןשידרפס םעגיא טשינ יצ טסייוו רפװ ןוא

 ,ךירטש-רעטקַארַאכ ןקידרקיע ןייז ןופ שרוש םעד ןכוז ןעמ ףרַאד
 ןזעיגילער ןופ טייהירפ עכעלרעניא ןוא רוטַאנ עקילעדַא ןייז

 ןיא .טעװעטנובעג ךיז טָאה רע עכלעװ ןגעק ,םיגהנמ ןוא ןביולג

 רעד ןופ ןּפָארט ַא וליפַא טשינ ןעמ טניפעג גנופַאש רעצנַאג ןייז

 םעד ןגעק ,גנוטכַארַאפ ןוא הָאנש לָאמוצ ,גנורעטיברַאפ רעקיזָאד
 סע ןעניפעג רימ יוו ,םינבר יד ןוא להק ןופ םישזער ןזעיגילער

 גנואיצרעד ןייז ,סעדיורב ןוא ןיקסנעלָאמס ,ילעדנעמ ,ןרעטרע ייב

 סָאװ ,ןוָאלָאקַאס ןופ גנואיצרעד רעד ֹוצ ךעלנע ןעוועג טשינ זיא

 טשינ טָאה רע .רוד ןייא ןוא רעטלע ךייא ןופ םיא טימ ןעוועג זיא

 ,בר ןרעוו וצ טיירגעג טשינ ךיז ,םיקסוּפ ןוא ס"ש ליפ טנרעלעג
 .טַאהעג ביל טשיג טָאה רע סָאװ טלעוו ַא ןופ ןפָאלטנַא טשינ ןוא

 ןעוועג שטשַאמַאז זיא ,ןרָאיטנעגוי ןוא רעדניק ענייז ןיא ךָאנ

 ,טַאהעג טשינ הטילש ןייק טָאה תודיסח ווו ,םיליכשמ ןופ טָאטש א

 .ןעועג דמערפ ריא זיא םידגנתמ יד ןופ םזיטַאנַאפ רעד ךיוא ןוא |
 עלַא ןיא יװ ,שיליוּפ טדערעג ןעמ טָאה זה ס'צרּפ ןיא

 ןיז .הפוקת ענעי ןיא ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ רעזייה
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 ריד ןיימ ןופ

 רעבָא ,שידיי ךיוא טדערעג טָאה יורפ עטייווצ
 רענייז ןוז רעטסטלע רעד ,ךַארפש רעשילרפ רעד טימ טצונַאב
 יו רעקיטַאמעטַאמ רעטבַאגַאב רעז ַא -- יורפ רעטשרע רעד ןופ
 טנעמארעּפמעט ןיא שילרעטסױא רעז רעבָא ,רעגייז עדייז רעד
 ןיבע ןשידיי ןרעי ןופ שייו ןעוועג זיא ,גנומענַאב ןוא

 רע ןעו ,.טנעצקא ןַא ןָא ,עילייפ ןטוג ַא טדערעג טאה ר וּמ
 טשינ רע טָאה ,ךַארּפש דעקיזָאד רעד ןיא עדייר א ןטלַאהעג טָאה
 ןבָאה סָאװ ןדיי עגעי ןָאטעג ובָאה סע יו ,תוצילמ ןייק טיצונַאב
 טשיג טָאה רע רעבָא ,רעכיב ןופ ךַארּפשידנַאל יד טנרעלעגסיוא
 .טשינ לָאמנייק ,טנַאקַאב זיא רימ טייוו יו ,שיליוּפ ןייֵק ןבירשעג
 וצ ךיז ידכ ,שידיי וצ ןעגנַאנעגרעביא רע זיא שיאערבעה ןופ
 ,ןמערָא םעד דיי ןטושפ םוצ ,ןטַאמ-סקלָאפ יד וצ ןרעטנעגרעד
 ןופ טכיל סָאד ןעגנוניוו עמערָא ערעייז ןיא ןענגערבוצנײרַא ידכ
 יפיוא ייז ןוא טלאטשעג עכעלשטנעמ רעייז ןכיילגסיוא ןוא ,ןסיוו
 עיפשמ טָאה רע בעל רעיײז ןופ תולפש רעד ןגעק ןעוועטנוב
 וכעלגעמרעד םיא ןלָאז ייז זַא ןרָאטַאלימיסַא עפורג ַא ףיוא ןעוועג
 "קצטָאללביב רעשידיי רעד, ןופ רעכיבלעמַאז יד ןבעגוצסיורא
 ליצ רעד ןרָאװעג טכַאמעג טלוּב זיא רעכיב-לעמַאז עקיזָאד יד יא
 ךױא זיא טלָאמעד ךוא ,ןרָאװעג טנָאמרעד ָאד רעירפ זיא סָאװ
 וצ ןרעטנענרעד וצ טנעלַאט רערעדנוזַאב ןייז ןרָאװעג טקעלּפטנַא
 טגעלפ רע .רעזיהד געוו רשייז ןייז ןוא ,ייז ןקערו וצ ,עגנוי ךיז
 יז טנרעלעג שושט ,לָאמַא ךוא ,םירובח-גנילטשרע ערעייז ןענעליל
 ןעמוקַאב טָאה רע זַא .ןייז וצ רעהעג סע יװ ץַאז א טביירש'מ יו
 א ןעװעג זיא רוכח ןופ םֶרָאֹפ יד ןוא ןריגַאדער םוצ רובח ַאזַא
 רע  טנעלפ ןלעפעג םיא ןיא רעבָא טלַאהניא רעד ,עטפַאהרעלעפ
 ןעמָאנ םעד רובח םעד ףיוא טזָאלעג ןוא ןביירשרעביא יינספיוא םיא
 ."רבחמ , ןופ

 םעד בילוצ םיאנוש טפױקעג ְךיז רע טָאה לָאמנייא טשינ
 "רעביירש, רעד טָא זַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע ןעו רעטעּפש
 ,ךיז ןופ טרעטייוורעד םיׂש טָאה ץרפ ןוא .טײקיזַאלטנַאלַאט א זיא
 זיא ןוא םעד טימ ןכַאמ םולש טלַאוװעג טשינ "רעביירש , רעד טָאה
 טײרדעגמורַא ךיז ןבָאה עשרָאװ ןיא .אנוש ַא ס'צרפ ןרָאװעג
 וצ האנש א ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,"רעביירש , עכלעזַא עכעלטע
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 םיובנירג קחצי

 ףיוא טכַארטעגסױא ןוא ערהיוושל םיא .ףיוא טדערעג ןוא ן'צרּפ

 טשינרָאג ךיז טָאה ץרפ רעבָא .םילובלב ענעגױטשעג טשינ םיא

 עגנוי ךיז וצ ןעוועג ברקמ רעטייו טָאה רע :םעד ןופ טכַאמעג

 לחֹומ ןליפַא רע טגעלפ ייז ןשיװצ עטריטנַאלַאט יד ןוא ןשטנעמ

 ,ןעגנוקרעמַאב ענייז ןעמונעגנָא קידנעטש טשינ ןבָאה ייז ןעוו ןייז

 ךיז הזעה יד טַאהעג וליפַא ןוא ךרד ןייז ןופ קעװַא לָאמַא ןליפַא

 י-ַפוא ךיז טָאה רע ,זייב ןעוועג זיא רע ,ןלעטש וצ ןגעקטנַא םיא

 יה .ןסעגרַאפ -- ןוא טגערעג

 םענופ שטייט ןשידיסח ןטיול ןיבר ַא םיא ןיא ןעזעג ןבָאה רימ|

 ודנובעגוצ ןעוועג ןענעז רימ .גיהנמ רעד טשינ ןוא לטיט ןקיזָאד

 ענייז טימ ןעוועג םיכסמ טשינ ןבָאה רימ םגה ,עביל טימ םיא וצ

 | | ,םיא טימ טריטוקסיד ןוא ןעגנואיושנָא
 .זיא סָאװ ,טנעווָא-םירופ ןטשרע םענעי ןסעגרַאפ טשינ לעוו'כ

 ירָאפ עלַא ןיא ןוא ןכות ןשידיי טימ טליפעגסיוא ןצנַאגניא ןעוועג

 ןוא ,ךַארּפש עשידיי יד טשרעהעג טָאה סעדייר ןוא ןעגנולעטש

 זיירק ַא ןיא טצנַאטעג ןוא טלעגנירעגמורַא םיא רימ ןבָאה םיצולפ

 ,רעזדנוא ,ויניבר רעזדנוא, רמז ןשידיסח .ַא קידנעגניז ,םִיא םורָא

 ןָאטעגנײרַא רימ ןבָאה רעטרעוו ייווצ עקיזָאד יד - ןיא *...דעזדנוא

 טנפעעג טָאה סָאװ ןשטנעמ םעד וצ טּפַאשביל ןוא תוקיבד עצנַאג יד

 וו ןעלּפמעט ענעביוהרעד ןוא עכיוה יד ןופ ןרעיוט .יד זדנוא רַאפ

 םיא טָאה טייצ רענעי וצ .רעײגנײרַא רעשימייה ַא ןעוועג זיא רע

 טַאהעג ןיֹוש ןבָאה סָאו ,רעכיירש עגנוי עּפורג ַא טלעגנירעגמורַא

 ןיא ןעגנוּפַאש עטשרע ערעיײז טימ געוו ַא ךיז ןגָאלשעגכרוד

 ,תובשחמילעב ,גרעבמָאנ ,שַא :יװ) רוטַארעטיל .רעשידיי רעד

 םוצ ,(.ַא.א ןזייר םהרבא) עּפורג ערעטלע ןַא ךיוא יו (ַא.א ַאירול

 טשינ) ץצרּפ וצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה הפוקת רענעי ןופ ףוס

 ,רענזיולק ןוא קילַאיב ךיוא (עפורג רעטנָאמרעד יד

 רעבָא .טייצ רעדעי וצ זדנוא רַאֿפ ןפָא ןעוועג זיא זיוה ןייז ןוא = -

 יײשַאב ןייז ןיא םיא ייב ןעמוקפיונוצ ךיז רימ :ןגעלפ :התורבחב

 טייצ יד טכַארברַאפ ןוא גָאטימכַאנ תבש ןדעי רעמיצ-סע םענעד

 ןופ רענייא ןבירשעג טָאה'ס עכלעוו ןעגנולייצרעד ןרעהסיוא טימ

 טלַאװעג טָאה ןיילא ץרפ סָאװ .גנולייצרעד 'ַא רעדָא ,עגנֹוי יד
 ענייז ןענעייל וצ טַאהעג ביל טָאה ץרפ ןוא .ענייז ןופ ,ןענעיילרַאפ-
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 רייד ןיימ ןופ

 .פיונוצ טָאה רע ןעוו סייצ א ןעוועג ,רערעהוצ יד רַאפ ןעגנופאש

 בור'ס ןענעז סָאװ ,עטנַאקַאב ענייז ןשיוװצ ןופ סרערעהוצ טכוזעג

 טָאה רע סָאװ ןענַאטשרַאפ םייק ןבָאה ןוא שידיי ןופ טייוו ןעוועג

 ךוא ,טנעקעג ךיא בָאה ייז ןופ עכעלטע .טנעיילעגכרוד ייז רַאֹפ

 טָאה סָאװ ץצרפ ףיוא טַאהעג תונמחר ךיא בָאה לָאמנייא טשינ

 "גייווש עשטנָאב , ןייז ןרעהסיוא ןלָאז ייז ,ייז וצ ןעמוקנָא טזומעג

 ,ןטייצ ערעדנַא ןעמוקעג ןענעז טָא ןוא ,?סנירָאטײנ יירד , יד רעדָא

 -גורטעג ןבָאה סָאװ רערעהוצ ערעדנא ךיז רַאפ ןענופעג טָאה ץרּכ

 ,טשרוד ןץתמא טימ רעטרעוו ענייז ןעק

 טליפעגסיוא ןענעז םיתבש יד ןעוו ןטייצ ןעוועג זיא'ס ןוא

 קורד ןיא ןענישדרעד זיא טייצ רענעי ןיא ,גג ַא ז ע ג טימ ןרָאװעג

 ךיז טָאה ץרפ .גרובצניג ןוא קרַאמ ןופ רעדיל-סקלָאפ גנולמַאז ַא

 רימ ןבָאה גנַאל ןכָאװ ןוא ,ךוב ןקיזָאד םעד טימ טיידפעג קראטש

 סָאוו רעדיל יד ןענניז ןוא םיא ןגעוו ןדייר טרעהעגפיוא טשינ

 -עגּפָא ךיז טָאה לָאמ סעדעי ,ןרָאװעג טכעלטנעפערַאֿפ טרָאד ןענעז

 טנעקעג טָאה סָאװ ,רעניא טסעג עקידתבש יד ןשיוװצ טכוז

 ןבָאה רימ ןוא ,רעדיל-סקלָאפ יד ןיא ךיז טנעקעגסיוא ןוא ןעגניז

 סָאד טַאהעג ןבָאה רימ .טפאשקנעב רעקרַאטש טימ ןעגנוזעג יז

 םענשַאּפערָאה ןטושּפ םוצ געוו םעד ןענופעג ןטלָאװ רימ יֹוו ליפעג

 .רעדיל-סקלָאפ יד טא ךרוד קלָאפ

 רעטקַאראכ ןייק ןגָארטעג טשינ ןבָאה ן'צרפ ייב םיתבש יד

 -ָאקָאס ןיא קיטנַאמ ןדעי ןעגנולמַאזרַאפ יד יוו ױזַא ,ןעגנוציז ןופ

 ,'צרפ ייב רעמיצ-סע עטושּפ עקיזָאד סָאד ,ללכב .ןָאלַאס סווָאל

 .ןָאלַאס ַא ןייז ןופ טייוו ןעוועג זיא ,ןעמוקפיונוצ ךיז !געלפ רימ ווו

 -סוקסיד ןייק טשינ ןוא ןטארעפער ןייק ,סעדייר ןייק ןעוועג טשינ

 -ראֿפ טשינ ןוא "רעציזרָאפ, ןייק ןעוועג טשינ זיא ץֹרּפ ןוא ,סעי

 ןעוועג זיא ץלַא .רערעזוצ ענייז ןופ טייקמאזכרָאהעג ןייק טגנַאל

 -מוא ,תוטשפ טימ טריפעג ךיז ןבָאה ןסעומש יד ןוא ,ךעלשימייה

 ,גנופַאש ןייז טנעיילעגרָאפ רעצימע טָאה .יירפ ןֹוא ןעגנוווצעג

 -סױרַא ןביױהעגנָא טָאה'מ ןעוו ןוא ,טרעהעגסיוא םירבח יד ןבָאה

 סע .טלעטשעגנייא ךיז ןופ גנוגדרַא יד ךיז טָאה ןעגנוניימ ןגָאז

 יד ןוֿפ ליפ ןופ ךַארּפש-עדייר יד םגה .שידיי טקיטלעוװעג טָאה

 יד ןיא .שטייד רעֹדֶא שיסור ,שיליופ ןעוועג זיא צקידנעזצוונַא
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 םיובבירג קחצי

 רימ ןבָאה ןָאלַאס סָאלָאקַאס ןיא ןעגנולמַאזרַאפ עקידקיטנַאמ
 ,ייֵז ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז תוכז םעד סָאהעג ןבָאה סָאװ ,עגנוי

 ןבָאה רימ ,גנולושסיוא עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשיטילָאּפ ןעמוקַאב
 ןעקנַאדעג ןגָאזסױרַא ,סעדייר ןטלַאה ןיא תוחוכ ערעזדנוא טוװורּפעג

 ןופ טייהנעזעוונַא רעד ןיא ןקידיײטרַאפ וצ ייז ןוא ןעגנוניימ ןוא

 יד ךיז טָאה ,ן'צרּפ ייב רעדיוו םיתבש יד ןיא ,עבושח ןוא ערעטלע

 םעניא טײקנײש רעד טימ ןטּפָאהַאב ערעודנוא הריתי המשנ

 .ןבעל ןשידיי

 ענעי ןיא ,ןרָאװעג ןביוהרעד םיתבש יד ןיא ןיא שידיי ךיוא

 -עברַא ,ןעגנולמַאזרַאפ-סקלָאֿפ ףיוא שידיי ןדייר ןעמ טגעלפ ןטייצ
 ןעוועג טשינ חרירב רעדנא ןייק ויאס ןעוו רָאג ,ןעגניטימ רעט

 יד ףױא ךיוא ,שיליוּפ טדערעג ןעמ טָאה ןָאלַאס סװָאלָאקָאס ןיא
 ןענרעל ןצ ןײרַאֿפ רעשיטנעדוטס ַא) "תורפס,  ןופ גנולמַאזרַאפ
 טָאה טייקירעװש סיורג טימ (קלָאֿפ ןשידיי ןופ ןעמעלבָארּפ יד
 טנעקעג טשינ ךָאנ ןבָאה סָאוו יד רַאפ שיסור ןדייר טביולרעד ןעמ
 .טכַארטעג טשינ וליפַא רענייק טָאה שידיי ןגעוװ .שיליֹוּפ ןדייר
 לָאמ עטשרע סָאד ןעמ טָאה ןצרפ ןופ וויטַאיצניא רעד טיול
 ,טנעווַא-םירופ ןטנַאמרעד םעד ףיוא שידיי טריפעגייא

 סָאװ ,רעבײרש רעװעשרַאװ עפורג ַא טָאה טייצ רענעי ןיא

 ןסָאלשַאב ,וָאלָאקָאס ןוא ץצרפ םורַא טרירטנעצנָאק ךיז טָאה
 ןרעהוצסיוא רעביירש ןופ ןעגנוציז טייצ ןצ טייצ ןופ ןפורוצפיונוצ
 ענעדישרַאפ ןופ ןרוטַארעטיל יד ןיא רעכיב עיינ רעביא ןטַארעפער

 יד ןופ ךַארּפש גַארטרַאפ יד זַא ןגָאלשעגרָאפ טָאה ץרּפ .רעקלעפ

 -עגנָא זיא קנַאדעג רעד .שידיי ןייז לָאז םיחוכיוו ןוא ןטַארעפער

 -סורַא טָאה ווָאלָאקָאס ןכלעוו ןיא ,חוכיוו ַא ךָאנ ןרָאװעג ןעמונ
 ,טניימ רע יו ,יאדכ ןיאס לייוו ,גנוגיימ עוװיטיזָאּפ ןייז טגָאזעג
 ףיוא ָאקווד םינינע-טלעוו עכיוה ןגעוו ןרירעפער לָאמַא ןריבָארּפ וצ

 רעד ןצ טכיירגרעד טשינ ךָאנ טָאה סָאװ ,"ןושל עמַאמ , טסָארּפ
 ,הגרדמ רעכיוה

 עמַארד סנעסביא רעביא גארטרָאֿפ ןייז עקַאט קנעדג'כ ןוא

 ַא טימ ןבױהעגנָא טָאה וָאלָאקַאס .?סנַאלַאס רעטסיימייוב רעד.

 טביילב סע סָאװ ,ןזייווַאב וצ העדב טָאה רע זַא ,המדקה רעגיילק

 םעד ייז ןוֿפ ּפָארַא טמענ ןעמ ןעו ,ןקנַאדעג ענעביוהרעד ןופ
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 ריד ןיימ ןופ

 עריא סָאװ ,ךַארּפש רעטריױװטלוק ןוא רעלעדייא ןַא ןופ שובל

 םעד ןביוהרעד ןײלַא ךיז רַאפ טייקכעלגעמ קורדסיוא ןוא רעטרעוו

 ןיא ןבעגעגרעביא ןרעו ייז תעב .םיא ןפיטרַאפ ןוא טלַאהניא

 ןטייקכיוה ןייק טשינ טָאה סָאװ ,קלָאּפ ןטסָארּפ ןופ ןושל םעד

 סנעסביא זַא ןענופעגסיוא טָאה ?וָאלָאקַאס ןוא ,ןטייקפיט ןייק ןוא

 "רעד'מ ןעװ ,ףיט טשינ ןוא ןביוהרעד-ךיוה טשינ זיא עמַארד ַא

 עטסָארּפ ןופ ןושל םעניא ,ןפוא ןטושפ א ףיוא טלאהגיא ריא טלייצ

 טדניושראפ ןוא ךיז טייגעצ ,רעטרעװ עכאפנייא ןיא ,ןשטנעמ

  ,ףשיה לכש ןופ יז טרעטייוורעד ןוא ןייא יז טליה סָאװ לּפענ רעד

 טימ ןוא רעצ טימ רעטרעוו יד טרעהעגסױא טָאה ץרפ

 טקידנעעג ךיז טָאה טָארעפער רעד ןעוו ןוא ,לכיימש ןשינָאריא ןא

 א ןװָאלָאקַאס ןבעגעג ךוא ץַאלּפ ןייז ןופ ןענאטשעגפיוא רע זיא

 .הבושת ערעטיב ןוא עזייג

 רע ,טנעלַאט ס'צרּפ ןופ טייצ-ילב יד טלָאמעד ןעוועג זיא סע

 -ס,98 עשידיי טימ טעבראטימ ןופ הפוקת א טכַאמעגכרוד טָאה

 עשטנַאב , ןופ הפוקת יד ."דנוב, ןטימ רעטעּפש ןוא רעדילגטימ

 ןוא ןעגנורעדליש יד ןופ הפוקת יד .?סנירָאטײנ , יד ןוא ?גייווש

 ישַאּפערָאה ןוא טײקמערָא- סקלָאֿפ רעד ןופ ןכעל םנופ רעדליב

 -טנא יד ןוא "ךעלטעלביבוט םוי, יד ןופ הפוקת יד ,סעקינ

 ןענָאמ וצ ןביוהעגנָא טָאה "גייווש עשטנָאב , ,"לייפ, עשטסיגויצ

 ַא ןריפ ןביוהעגנַא טָאה רע .עקלוב ַא ןופ רעמ סעפע ךיז ראפ

 ןסַאמ יד ןופ ,רעגריב ןוא רעטעברַא סלָא טכער ענייז רַאּפ ףמַאק

 וצ ןעװעג טיירג ןענעז סָאװ ןטסױװיטקַא סיֹורַא ןענעז סעשטנָאב

 ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ עשידלעה "יז ןשיװצ ןעוועג .טשה שודיק
 ןשיוצ ןופ ךיוא ,לַאעדיא רעייז רַאפ ןברַאטש וצ ןעוועג טיירג

 טקילײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ ךעלדיימ סורַא ןענעז ?סנירָאטיײנ , יד

 ןענעז ייז .טרעדנעעג ךיז ןבָאה ןטסינויצ יד ךיוא .ףמַאק םעניא

 סָאװ "ןויצייבבוחג םיתב-ילעב ענעי וצ ךעלנע רעמ ןעוועג טשינ

 לארשי-ץרא בושי רַאֿפ טלעג ןעלמַאז טימ טנגינגַאב ךיז ןבָאה
 טליפעג ץרפ טָאה סיוא טזייװ סע "וו ,ופי ןיא ןלוש יד ראפ ןוא

 רע סָאװ "ןלייפ, יד טימ ןעוועג זיא רע טכערעגמוא טייוו יו

 ןוא גנוגערפיוא ןופ טנעמָאמ ַא ןיא ,ןסָאשעג ,טייצרענייז ,טָאה

 ירעד טשינ לָאמנייק טָאה רע ,ןויצ-יבבוח יד ונעק ,גנורעטיברַאפ
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 םיובנירג קחצי

 ןייא ןייק וליפא ןוא "לייפ, יד טייהנעזעוונָא רעזדנוא ןיא טנָאמ

 ןעמונעגניירַא טשינ טפירשטייצ רעקיזָאד רעד ןופ לעקיטרַא

 טימ ןכַאמ םולש רעבָא ןטפירש ענייז ןופ גנולמַאז רעד ןיא

 םזינויצ ןטימ ,קלָאפ ןשידיי ןופ גנוגעוואב רערענָאיצולָאװער רעד

 ,טנעקעג טשינ רע טָאה לארשייץרא ןיא בושי ןשידיי םעד ןוא

 רעד טימ ןריציפיטנעדיא טנעקעג טשינ ךיז טָאה רע יװ טקנוּפ

 טשינ טָאה רע ,רעטעברַא ןשידיי ןופ גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער

 עשטנָאב םעיינ ןופ ןבעל םעניא ןפַאש ןייז רַאפ ףָאטש ןייק ןענופעג

 -טנעגוי ןשידיי ןופ ןבעל םעניא ,רעפמעק א ןרָאװעג זיא סָאװ גייווש

 ןגעוו ,"לגילפ חישמ, ןעסקַאװ ןביוהעגנָא ןבָאה סע ןעמעוו ןכעל

 -שָאמַאז דעד ןופ ןרעיומ יד ןשיווצ ךָאנ ט'מולחעג טָאה רע ןכלעוו

 טָאה סָאװ רענָאיצולָאװער רעטרעלקעגפיוא רעד ןוא .גנוטסעפ רעשט

 ערעזדנואג ,"ךעלמיירטש, יד ןרָאצ ןופ טור רעד טימ ןסימשעג

 רעד ןיא ,ןָאטעננײרַא ךיז טָאה ,"ץַאק עמורפ, ןוא ?סָאדַאמעװקרָאט

 .ןיא ,סַאלק רעטעברַא ןוא קלָאפ ןופ גנוכַאװפיוא רעד ןופ הפוקת

 םיקידצ עטשרע יד ןופ תוישעמ רעדנווו ןוא ,ןעגנולייצרעד עשידיסח

 טשיג טָאה רע .תורוקמ עקיזָאד יד ןופ לרעּפ ןעמוקַאבסיױרא ןוא

 -עברא ןשידיי ןופ ףמַאק-סגנואיירפַאב םעניא ןדלעה ענייז ןענופעג

 ןשטנעמ-ו"ליב יד ןופ תונברק ןוא טייקשידלעה יד ןעזעג טשינ ,רעט

 ,לארשייץרא ןיא עיצַאזינָאלָאק רעשידיי רעד ןופ ןרענָאיּפ יד ןוא

 ןשינעלגנַאר יד ןופ ןרָאװעג טקורדניײאַאב רע זיא רעקיגעוו ךָאנ ןוא

 סיורג ןיא געוו רעייז טכוזעג ןבָאה סָאװ עגנוי ערעזדנוא ןופ

 -ימיסַא ,סָאג רעשידיי רעד ףיוא ןעגנומערטש יד ןשיוװצ שינרעטַאמ

 ,םזיגויצ ןוא םזילַאיצַאס ,,עיצַאל

 ,טלעוו עיינ ַא טנעפעעג זדנוא רַאֿפ רע טָאה טייצ רענעי ןיא

 םיקידצ יד .ןליפעג ןוא ןעקנַאדעג ערעזדנוא טקיטפעשַאב טָאה סָאװ

 לטעטש ןוא טָאטש רעדעי ןיא ןעזעג רימ ןבָאה םידיסח ערעייז ןֹוא
 רימ ןבָאה טעברַא עעשיטסינויצ רעזדנוא ןיא ךיוא ןוא ןלױּפ ןיא

 טימ גנורירַאב ןיא ןעמוקעג ןענעז רימ ,ןסױטשעגנָא ייז ןיא ךיז

 רעייז ןופ יַײז טריפעגסיורא ,ןעוועג עיפשמ ייז ףיוא ,רעדניק ערעייז

 טשינ ןוא טקעריד -- העפשה רעזדנוא ךרוד ,טלעוו רענעסָאלשעגּפָא

 ןוא "ןרעוו עילַאק, לסיבַא ןביוהעגנָא םירוחב יד ןבָאה -- טקעריד
 טלעוו יז ."ךעלביטש , יד ןופ ןבירטעגסױרַא יז ןעמ טָאה טלָאמעד
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 רוד ןיימ ןופ

 זיא .גנַאגרעטנוא ןוא עיצַארענעגעד ףױא טּפשמרַאפ ןיא סָאוװ

 םעד טלעוו רעקיזָאד רעד ןופ טכַארבעגסױרַא ןוא ץרּפ ןעמוקעג

 הגרדמ ַא רַאפ סָאװ וצ ןזיועג ןדנוא ןוא ,ןיבר רעווָארימענ

 עסיורג ןזיוועג זדנוא טָאה רע ,טכיירגרעד טָאה רע עביל-ןשטנעמ

 ןוא ןקנַאדעג ערעייז ןגעוו טלייצרעד ,םיקידצ יד ןשיווצ ןטלַאטשעג

 ערעזדנוא ןיא ,יד טא ןוא ,ןשינעלגנַאר ןוא ןביולג רעייז ,םישעמ

 ַא טימ ןוטעג קסַאילב א טָאה ,טלעוו ערעטצניפ טציא זיב ןגיוא

 רעשידלעה טימ ,גנוביוהרעד וצ ןבערטש טימ ,ןברַאפ ןוא טכיל ללש

 טימ ןרָאװעג טלופעגנָא ןענעז רעצרעה ערעזדנוא ןוא .גנוטסעמרַאפ

 לטלעוו רעשידיי רעזדנוא ןיא ץלַא טשינ ךָאד זיא טָא :ץלָאטש

 טַאהעג ןבָאה רימ זַא ,סע טסייה :גנורעדינרעד ןוא טײקנעלַאפעג

 -ןצפיוא טומ םעד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,קנוווש ןוא טסייג ןופ ןשטנעמ

 יז ,רעקיטלעוועג יד ןעוועג ןענעז ייז ווו ,עצנַאג ַא טלעוװ ַא ןעיוב

 יד טרענעלקרַאֿפ ןוא לעמיה ןופ תוריזג יד טכַאמעג לטבמ ןבָאה

 טימ ןעוועג לופ ןענעז רימ .דרע רעד ףיוא ןטכעלש ןופ טפַאשרעה

 יד ןביוהרעד ןבָאה סָאװ ,רעטסייג עסיורג יד וצ ןליפעג-סגנורערַאפ

 ןענעז סָאװ ,תוריזג יד ןסירעצ ןוא טייקנעלַאפעג רעייז ןופ עמערַא

 .ןרָאװעג רזגנ ייז ףיוא

 ןעלגנַאר סָאװ םירובג יד ןענעז טָא ;ןענַאטשרַאפ סע ןבָאה רימ

 רעד טגיל טנעה ערעייז ןיא זַא ןביולג סָאװ ,טָאג רעייז טימ ךיז

 / טשיג "הלדבה, ןייק ןלעוװ ייז זַא ,ןפורוצסיוא טייקכעלגעמ ןוא חֹוכ

 ןבָאה ייז .טלעוו רעד ןופ קעװַא טשינ טעװ תבש רעד ןוא ןכַאמ

 ,קלָאֿפ טגָאלּפעג רעייז רַאפ טייקיטכערעג טָאג רעייז ןופ טנַאמעג

 ןחישמ טיירגעג ךיז ןוא ןליוו ןייז טלעטשעגנעגעקטנַא ךיז ןבָאה

 ןוימדה םלוע ןַא זיולב זיא סע זַא טסווועג ןבָאה רימ ,ןעגנערב וצ

 ןענעק טשינ ןוא טײקכַאװש בילוצ ןֿפָאלטנַא ןענעז ייז ןיהא ווז

 תועשר רעד ןופ טפַאשרעה יד ןייז רבוג ןפיוא ןקידתושממ ַא ףיוא
 טָאה ןוימדה םלוע רעד עכלעוו ףיוא ,טלעוו רעד ןופ אכבה קימע ןיא
 -עדליש ןוא ןעגנולייצרעד יד קידנענעייל רעבָא .טשינ הטילש ןייק
 ןרַאפ ךיז ןלעטשנייא רעייז םיקידצ יד ןופ הרובג רעד ןגעוו ןעגנור

 רימ ןבָאה ןעלמיה -- יד ןופ ענייז הלווע יד ןענָאמ ןוא קלָאפ
 - טֹומ ,טײקשיראטנוב יד ןרעדינּפָארַא ןגעוו טכַארטעג ןוא טמיורטעג

 רעד ףיוא ןוימדה םלֹוע ןופ ןעלמיה עכיוה יד ןופ טייקשידלעה ןוא
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 םיובנירג קחצי

 ןוא ןעלקיװטנַא ,ןעיצרעד וצ ,השעמה םלוע ןופ דרע רעקידתושממ

 ןיא תוחוכ ענעגייא יד ןיא ןביולג ןוא ןצנעטָאּפ-טכַאמ יד ןעיובסיוא

 ןעגנובערטש ערעזדנוא ןלעוו טלָאמעד ןוא טלעוו רעשידיי רעזדנוא
 סָאוו הנומא יד ןעוועג זיא סָאד טָא ,גלָאפרעד טימ ןרעוו טניורקעג
 ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ןטסינויצ יד ,זדנוא ןיא טצנַאלפעג טָאה ץרפ
 ,תודיסח ןופ הניכש יד זדנוא רַאפ ןקעלּפטנַא ןכרוד ,הציחמ ןייז ןיא
 .ןעגנַאגרעד טשינ וצרעד זיא ,רעבָא ןיילַא ץרפ

 עכעלרעדנווו יד ןיא ןעזעג בָאה'כ סָאװ דליב ַא ךימ ןָאמרעד'כ

 .עיצולָאװער רעשיסור רעטשרע רעד ןופ ןוחצנ ןכָאנ ,געט

 טציילפרַאפ טָאה סָאװ עילַאװכ-םָארגָאּפ רעד ןגעוו תועדי יד

 טַאהעג טשינ ךָאנ ןבָאה ,דנַאלסור םורד ןיא םיבושי עשידיי יד

 ןגָאלשרעד טשינ ןוא ,ליורג רעצנַאג רעייז ןיא ודנוא וצ טכיירגרעד
 זיא עשרַאװ רעשידיי רעד ןיא ,רעטימעג ןוא ןעקנאדעג ערעזדנוא

 ךיז ןבָאה ךעלעקניוו עלַא ןיא :ךעליירפ ןוא קידלעמוט ןעוועג

 עלַא ןופ ןטסידנַאגָאּפָארּפ יד ,רעטנעזױט יד ןיא ןדיי טלעמַאזעג

 רעד ֹוצ הפיסא ןייא ןופ ןעגנַאגעג ןענעז ןעײטרַאּפ ערענָאיצולַאװער

 ןעגנַאגעג ךיוא ןיב'כ .רעטרעוו ערעייז ןרעה טזָאלעג ןוא רערעדנַא

 טלָאװעג בָאה ךיא יװ רעמ ןוא גנולמַאזרַאפ וצ גנולמַאזרַאפ ןופ

 -נײרַא ךיא ןיב טָא ןוא ,ןדייר ןרעה טלָאװעג ךיא בָאה ןדייר ןײלַא

 סָאג יקסווָאבישזג ףיוא הלהק רעשידיי רעד ןופ לַאז םעניא ןעגנַאגעג

  םלוע רעסיורג ַא : דליב קיד'הנושמ ַא ןעזרעד בָאה ןוא עשרַאװ ןיא

 ץרפ .ל .י ןוא טלעמוטעג ןוא ט'שערעג ,סיפ יד ףיוא ןענַאטשעג זיא

 ועמ טרעה לעמוט ןקראטש ןיא ,ןקיאורַאב וצ ייז טימַאב ךיז טָאה

 -פיורַא ןיב ןוא ןפלעהסיורַא טלָאװעג םיא בָאה'כ ,עמיטש ןייז טשינ

 ביא בָאה'כ ,םיא ןבענ טלעטשעג ךימ ןוא שיט ןפיוא זעגנורּפשעג

 םיכסמ טָאה רע ןוא םלוע םעד ןליטשנייא ןזָאל ךימ לָאז רע ןטעבעג

 םעד ןעוועג רבוג טָאה םיטש ןיימ ןוא גנוי ןעוועג ןיב'כ .ןעוועג
 ןלָאז ןעײטרַאּפ יד ןופ רעיײטשרָאפ יד זַא ןגָאלשעגרָאפ בָאה'כ .שער

 עלַא .טרָאװ םוצ ןביירשרַאפ ךיז ןלעוו ייז יו ,ייר רעד ךָאנ ןדייר

 .שלסּפעג טשינ ײטרַאּפ םוש ןייק בָאה ךיא ,ןעוועג טיכסמ ןבָאה

 ןענופעג ךיז ןבָאה לַאזהלהק םעניא זַא ןזיועגסױרַא ךיז טָאה'ס

 יד וליִפֲא ,דנאלסור ןסיורג ןופ ןעײטרַאּפ עלא ןופ רעייטשרָאפ
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 ,טלעכייטשעג ןוא ןענַאטשעג ןזיא ץרפ ,ייז ןשיווצ עטסקיד'הגושמ

 ענובירט רעד ףיוא ףױרַא ןענעז ןעייטראּפ יד ןוֿפ רעייטשרָאֿפ יד

 םורַא לייוו ַא ןיא .סעדייר ערעייז ןטלַאהעג ןוא ןרעדנַא ןכָאנ רענייא

 ןענאטשעג רעירפ ןיא סע וו טייז רעד ןיא ןָאטעג קוק ַא ךיא בָאה

 סָאוו גנונדרַא יד .רעמ ָאטשינ זיא רע זַא ןעזעג בָאה'כ ןוא ץרפ

 "ילווצ עטשרע יד ךָאנ ןרָאװעג טרעטשוצ ןוא טלעטשעגנייא בָאה ךיא

 יַאפעג ןוא ןטסידנוב עפורג ַא ןעמוקעגנָא זיא םיצולּפ ,סעדייר יירד

 טָאה טסידנוב ןייא םגח ,טרָאװ סָאד ןבעג ייז לָאזימ גנערטש רעד

 טשיג ןבָאה ןעגנוגנערטשנַא ענַײמ עֶלַא .טדערעג טַאהעג ןיוש

 -רָאטעלָארּפ ןשידיי םעד רעטרעוו ןייק ןבעג טשינ טסעװ, .ןפלָאהעג

 רעד .עפורג רעד ןופ רעייטשרַאפ רעד רימ וצ ןעירשעג טָאה *טַאי

 ַא ןענַאטשטנַא ןיא רעדיוו ןוא ןגערפיוא ןבױהעגנָא ךיז טָאה םלוע

 ןיא םלוע רעד ,ןרָאװעג ןסירעגפיוא זיא גנולמַאזרַאפ יד ,לעמוט
 ,ץצרּפ ןעזעג טשינ ךיא בָאה םעדכָאנ טייצ עגנַאל ַא .ןעגנַאגוצ ךיז
 וצ טכַארבעג םיא טָאה גנולמַאזרַאּפ עקיזָאד יד זַא רעכיז ןיב'כ

 ."קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייב , שואי ןופ עיזיוו רעד

 .ץצרַּפ טימ ןֿפָארטעג טשינ ךימ בָאהװ'כ ,ןרָאז קעװַא ןענעז סע

 ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירזצ ןיב'כ ,ענליוו ןייק רעבירַא ןיב ךיא

 וא .הביס רעדעי ןַא ,יֹוזַא םתס ,םיא ןופ טרעטייוורעד ךימ בָאה'כ

 י1יײרַא ןיב ןוא זיוה-הלהק ןיא ןעוועג גָאט א םענייא ןיא ךיא ןיב טָא

 טקידנערַאֿפ טַאהעג טלָאמעד דָארג טָאה רע .רעמיצ ןייז ןיא ןעגנַאגעג

 ,רימ רַאפ ןענעיײלרָאּפ יז טלַאװעג ןוא עזָארּפ ןיא עמעָאּפ ַא ןביירש

 סָאװ קורדנייא םעד רעבָא טשינ ךיא קנעדעג ןריא טלַאהניא םעד

 ,רךימ ךיִז טכַאד .טגייה זיב ךיא קנעדעג רימ ףיוא טכַאמעג טָאה יז

 ףיוא ןסָאגעגסױא ןעוועג זיא ,טכיל טױט ַא ,טכיל-הנבל-סָאלב זַא

 טלאהרעדיוװ ךיז טָאה קוספ ןייא .ןעגנורעדליש ןוא רעטרעוו ענייז

 ."ןעשעג טשינ ןיא סנ רעד ןוא , : עמעֶאּפ רעד ןיא

 טלעדנַאװרַאֿפ ןיא ןלױּפ ,המחלמ יד ןכָארבעגסױא טָאה סע

 יד ראפ לדניה-הרפכ סָאד ,ןדיי יד ןוא דלעפ-טכַאלש ַא ןיא ןרָאוװעג
 ןשטייד םענופ תולּפמ ןטילעג ןבָאה סָאװ ,ןרידנַאמָאק ײמרַא עשירַאצ
 ןוֿפ ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענעז רעטנעזיוט רעקילדנעצ ,רעטללימ
 יבלק עניילק ןוא ןעיורפ ,טייל עטלַא ,טנַארפ םייב ךעלטעטש ערעײז
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 םיובנירג קחצי

 ןייק ןפָאלטנַא יז ןענעז געטיטסברַאה עקידנעגער יד ןיא ,רעד -

 ןייּפ ןוא רעצ רעייז גנורעדינרעד רעייז ןעזעג טָאה ץרּפ ,עשרַאוװ

 סע .ןגיושעג טָאה רע ןוא ןרָאװעג טרעטיצעגפיוא זיא ץרַאה ןייז

 .טסעטָארּפ ןוא ןרָאצ ןופ לַאװק רעד ןרָאװעג טנעקורטעגסיוא יו זיא

 ןרָאצ ןוא רעצ רעזדנוא טקיטשרעד ןבָאה ,םירבח עכעלטע ,רימ

 טלעּפמעטשעג ןבָאה רימ עכלעוו ןיא ,ןלָאקָאטָארּפ-תודע ןביירש טימ

 תוירזכַא יד תורוד עקידנעמוק יד ןוא רוד רעזדנוא ןופ ןגיוא יד רַאפ

 ןבילברַאֿפ רימ זיא סע .רעטילימ ריא ןוא טכַאמ רעשיטסירַאצ רעד ןופ

 רָאדירָאק םעניא ייבראפ טייג סָאװ ,ץרפ ןופ טלַאטשעג יד ןורכז ןיא

 רימ ךיז טָאה סע .זדנוא ףיוא טקוק ןוא (הלהק) ענימג רעד ןופ

 זױלב רעטעּפש סָאד רימ ךיא בָאה רשפא ןוא) טלָאמעד טכַאדעג

 -עגסיוא ןבָאה ןקילב ענייז זַא ,(עיזַאטנַאפ רעד ןיא טלָאמעגסיוא

 ןוא זדנוא ףיוא טַאהעג תונמחר טלָאװ רע יװ ,תונמחר סיורג טקירד

 יד לָאמנייא ןוליפַא זדנוא וצ ןעמוקעגוצ טשינ זיא רע ,טליפעגטימ

 -ַאטשעג טשינ ךיוא רעבָא זיא רע ,טעברַא רעזדנוא ןופ טייצ עצנַאג

 טגרָאזעג ןבָאה סָאװ יד טימ טעברַאעגטימ טָאה רע .דצה ןמ ןענ

 -רעדניק רעצעלּפ-טפנוקרעטנוא יז רַאפ ןפַאשעג ,םיטילּפ יד רַאפ

 .ןלוש ןוא רענטרעג

 ראפ טסיירט ןענופעג סיוא טעז ,רע טָאה טעברא רעד טָא ןיא

 ןביירש ןביוהעגנָא טלָאמעד טָאה רע .המשנ רעטקיטייוװעצ  ןייז

 ייז ,תורצ יד ןסעגרַאפ ןלָאז ייז ,ןטסיירט וצ ייז ,רעדיל-רעדניק

 טלעוו רעד ןיא גנורעדינרעד ןוא רעצ ןופ לָאט םענופ ןריפוצרעבירַא

 ןוא טייקיטכערעג יד דימת ןגיז סע וװ ,רעדנווװ ןֹוא עיזַאטנַאפ ןופ

 רע וו ,ץהעש ןגרָאמירפ יד ןיא קידנעביירש יֹױזַא ןוא .עטוג סָאד

 ךָאנ זיא טייצ רענעי וצ ,ןברָאטשעג רע זיא -- טניווװעג ןעוועג זיא

 .ןעשעג טשינ סנ רעד

 יב

 רעקירָאטסיה ןייק טשינ ךיוא ןוא רעקיטירק ןייק טשינ ןיב'כ
 סָאֹוו ,שידיי ןיא ןוא שיאערבעה ןיא ,ריטַארעטיל רעשדיי רעד ןופ

 ,ץרפ ןופ גָאט -ןריובעג ןטסרעדנוה םוצ ,ָאידַאר ןיא עדייר ַא *



 רוד ןיימ ןופ

 דניק ַא סלַא .רעיײנַאב ןוא רעפעש עריא ןופ רענייא ןעוועג זיא ץרפ
 ועגנופַאש ס'צרפ ףיוא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא רעכלעוו רֹוד םעד ןופ
 חציחמ ןייז ןיא ןייז וצ ןרָאי-טנעגוי ענייז ןיא ןעוועג הכוז טָאה ןוא
 רערעהוצ עניימ ןגָאז ךיא ליוו טסייג ןייז ןופ ןֹרֶעוו טסולפניײאַאב ןוא
 ,ץרּפ ודנוא רַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,גָאטסטרובעג ןטסרעדנוה ןייז ןיא

 -נעדייל םעד ןעגגופאש ענייז ןיא זדנוא רַאֿפ טקעדנַא טָאה ץרפ
 ןייז טימ טבעל סָאװ ןדיי ןקיבױלג ןוא ןקיד'תומימת םעד .ןדיי ןקיד
 טנעפעעג טָאה רע ;געוװ ןכיילג ןיא ןייג וצ ךיז טימַאב ןוא הנומא
 סָאו רעלפייווצ ןוא עקיבױלג עסיורג יד ןופ רעצרעה יד זדנוא רַאפ
 טקיטלעוועג סָאװ ןטכעלש םעד בילוצ טָאג רעייז טימ ךיז ןעלגנַאר
 זטושּפ םעד ןבָאה וצ ביל טנרעלעג זדנוא טָאה רע .טלעוו רעד ףיוא
 טסייר סָאװ טסייג ריא ןרערַאפ וצ ,עסַאמ-סקלָאּפ עשידיי יד ,ןדיי
 ןטלעוו עכיוה יד וצ ןביוהעגפיוא זדנוא טָאה רע ,ןטייקכיוה יד וצ ךיז
 רעד טשינ ןוא תונמחר ןוא טייקיטכערעג טשרעה סע ווו ,תודיסח ןופ
 .ןדיי ןפיוא ךָאי ַא יו טעטסַאל סָאװ ,ןיד רענעקורט

 ,טײקשירַאטנוב זדנוא ןיא טקעװעג רע טָאה קיטייצכיילג
 סיױא ןעעז סָאװ .סעקשזעטס ענעטָארטעגסױוא ןגעק ןליוומוא םעד
 יד ,תורוד ךרוד ןרָאװעג ןטָארטעגסױא ןענעז ייז לייוו ,ערעכיז יו
 וביוהרעד טעוו שטנעמ רעד ןעוו גָאט ַא ןמוק טעװ סע זַא הנומא
 .םענייש ןוא ןטוג םעד רַאֿפ ןגעוו עיינ ןטערטסיוא טעוו רע ןוא ןרעוו

 םעד ןוא עטכעלש סָאד ןעלפמעטש וצ ןענַאטשרַאפ טָאה ץרפ
 ןוא ,ףרוווסיוא ,עשר םעד טרעדלישעג טשינ טָאה רע רעבָא .עשר
 שטנעמ רעד ךיז טרעגלַאװ סע ווו ,ןבעל םענופ ףמוז םעד ,לווונמ
 ןופ קידצ רענעי יו טקנופ .טרעדלישעג טשינ לָאמנייק רע טָאה
 ףױא ןקוק ךױא רע טגעלפ ,טלייצרעד רֹע ןכלעוו ןגעוו ,ָאלַאיב
 יז ןֹופ ןָאטעגסיױוא ןְבָאה סָאװ ,םימחר ןוא דסח ןופ ןגיוא טימ ןדיי
 עיראלג יד ייז ףיוא ןָאטעגנָא ןוא רעדיילק עקיצומש ןוא עקידורב יד
 .טנוב ןוא רעצ ןופ טײקמערָא ןוא ןדייל ןופ

 -יטנעט עשלַאפ ןוא עקיליב ןעמעלַא םעד ןיא ןעוועג טשינ זיא'ס
 רע טָאה טייקשיטּפעקס רעגולק ןופ עליה א ןיא ,טעטילַאטנעמ
 .ענייז טיקידצ יד ,ןסַאמ סקלָאפ יד ןופ ןדלעה ענייז טלעקיוועגנייא
 רעד ןיא זַא ,ןטָאש ְןָא טכיל ןייק ַאטשינ זיא סע זַא ,ןזייוו וצ ידכ
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 םיובנירג קחצי

 רעד םגה ,ענייש ןוא עטוג סָאד ןטלַאהַאב זיא תומשנ יד ןופ ףיט

 ,סואימ ןוא קידנעסױטשּפָא זיא שובל רעכעלרעסיוא
 רעדעי ,טרָאװ ןייז טימ ןָאטעג ייוו לָאמנייא טשינ זדנוא טָאה רע

 טביולגעג טָאה רע ןכלעוו ןיא לַאעדיא ןייז טַאהעג טָאה זדנוא ןופ

 טגעקעג טשינ ןבָאה רימ ןוא ,ןעגנושיוטנַא ןוא תונויסנ עלַא ץָארט
 ױעבָא .ץ'צרפ דצמ ןלַאעדיא יד טָא ןופ גנוצעשגנירג ֹוצ ןייז םיכסמ
 ןעז ןוא ןרערָאפ ןוא ןבָאה ןצ ביל םיא טרעהעגפוא טשינ ןבָאה רימ

 ,ןיבר רעזדנוא םיא ןיא

 ןיא רע ,רעטכיד ַא ןוא רעביירש ַא זיולב טשינג ןעוועג זיא ץרפ

 -ירַאב רעטנעָאנ א וצ טבערטשעג טָאה סָאװ ,שטנעמיללכ ַא ןעוועג

 טא ,ןייז וצ עיּפשֿמ טקעריד םיא ףיוא ךיז טימַאב ,ללכ ןטימ גנור

 ךיז טָאה רע זַא ,וצרעד ןעוועג םרוג טָאה ענייז טפַאשנעגייא יד

 ןענעז סע ןוא ,ןעגנוגעווַאב ןוא ןעײטרַאּפ עסיוועג וצ טרעטנעגרעד

 ןעוו ,גנופַאש רעשירארעטיל ןייז ןוא ןבעל ןייז ןיא ןטייצ ןעוועג

 .רעריפ עקיטסייג ערעייז ןופ רענייא יו טנעכערעג ךיז טָאה רע

 ןקעוורעד ןגעלפ ןעײטרַאּפ עקיזָאד יד ןצ גנורעטנענרעד יד רעבָא

 ,טייצ ךס ןייק קעװַא טשינ זיא'ס ןוא ,םזיציטּפעקס ץרַאה ןייז ןיא

 ןזיירק יד ןופ טרעטייוורעד םיא טָאה םזיציטּפעקס רעקיזָאד רעד ןוא

 תמאב ןעוועג זיא סע ."טבילרַאפ, טָאהעג ךיז טָאה רע עכלעוו ןיא

 וופ געט יד ןיא ןויצ-יבבוח "דנוב , ,,0,9.ּפ ןיא :"ךיז ןבילרַאפ, א

 עסוועג ַא ךָאנ ווא ןוא רבע-תפש יבבוח יד ןיא ,ןעמָארגָאּפ יד

 יד םיא ייב טקרַאטשעג ךיז ןבָאה סע ןעוװ ןזָאלרַאפ ייז רע טָאה טייצ

 ןענעז הפוקת רעדעי ןופ .ןעגנובערטש ערעייז ןוא ייז ןיא תוקפס

 טָאה רע סָאװ ןשטנעמ יד ךיוא נוא ,גנופַאש ןייז ןיא לרעּפ ןבילבעג

 ןוא ןבָאה וצ ביל םיא טרעהעגפיוא טשינ ןבָאה טרעטייוורעד ךיז ןופ

 רע ,רעביוהנָא-רעביירש ךיז וצ ןעוועג ברקמ טָאה רע ,ןרערַאֿפ םיא

 העּפשה ןייז רעטנוא ,ןטנַאלַאט ערעייז ןפילשעג ןוא טנרעלעג ייז טָאה

 ןופ ךס ַא .ןטנעלַאט ערענעלק ןוא ערעסערג טלעקיוװטנַא ךיז ןבָאה

 טָאה סע ,ךעלטעטש עניילק ענענַאטשענּפָא ןופ ןעמוקעג ןענעז יז

 ןוֿפ ןעקנופ זיולב ןוא ןביירש ןופ תועידי ערַאטנעמעלע יד טלעפעג ייז

 עפייר טשינ טייוו ערעייז ןופ טנײשעגסױרַא ןבָאה טנַאלַאט רעייז

 יד ףיוא ןענַאטשרַאפ ךיז טָאה ץרּפ יו טשינ רענייק .ןעגנופַאש

 ,טכיל סיורג ַא וצ ןרעקַאלפוצ וצ ייז טימַאב ךיז ןוא ,ןעקנופ עקיזָאד
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 רעד ןופ טייוו ןעוועג זיא רע ןוא ,ןטסינויצ ןעוועג ןענעז רימ

 רעביא טָאּפשעג רע טָאה לָאמנייא טשיג .גנוגעוװַאב רעשיטסיגויע

 טכַאמעג רעטרעװ עגייז ןבָאה לָאמנייא טשינ .תוגמחר ןָא זדנוא

 םיא ןיא ןעזעג ןבָאה רימ רעבָא ,רעצרעה ערעזדנוא ןיא ןדנווו

 רעמ טַאהעג ביל ןבָאה רימ סָאװ ,יבר רערעייט א ,ןיבר רעזדנוא

 -ארעטיל ןייז ןופ םואעליבוי ןט725 םֹוצ ,םייבר עשיטסינויצ ךס ַא יו

 רעז זיא סָאװ טניירפ ןוא רּבֹח ןיימ ןבירשעג טָאה טייקיטעט רעשיר
 סע סָאוו םָאבלַארעשנוװו םעד ןיא ,טָארשריק ןַאי ,ןברָאטשעג גנֹוי

 ןעשטנעמ םעד ,, ןלושכיוה יד ןופ ןטנעדוטס יד ץצרפ טגנַאלרעד ןבָאה

 זיא סָאד ."ודנוא ןךופ טייוו יוזא ןוא טגעַאנ יוזא זדנוא זיא סָאװ

 ,ץצרפ וצ קורדסיוא-ןליפעג סנעמעלַא רעזדנוא ןעוועג

 סָאװ ןטסינויצ עגנוי עפורג ַא -- ןדנוא ףיוא טאהעג טָאה ץ'רּפ

 -סקלָאֿפ רעשיטסיניצ רעד רַאפ טנעמַאדנפ םעד טגיילעג טָאה
 טגעלעגפױרַא טָאה רע ,העּפשה עקיטכעמ ַא -- ןליוּפ ןיא גנוגעוװַאב
 "גוא טפיטרַאֿפ ,קאמשעג ןשירארעטיל רעזדנוא ףיוא לפמעטש ןייז
 לגנַארעג ןיא ,רעצ ןשידיי ךַאפ ,ןדייל ךעלשטנעמ רָאפ ליפעג רעזד
 ןרָאװעג טקיליײהרַאפ זדנוא ייב ןענעז ,ןעיידיא ענייז ןוא םיא טימ
 א ןרָאװעג טקעלּפטנַא ןוא ןעקנַאדעג-טנורג ששיטסינויצ קינעוװ טשינ

 ןעגעז טָאּפש ןייז ןופ ץימש יד רעטנוא ,ץתמא עשיטסיגויצ ךס
 ,ןעקנאדעג ערַאגלוװ ןוא עכַאלֿפ תוחומ ערעזדנוא ןופ ןדנוװשרַאֿפ
 רעשיטסינויצ רעד ןיא הפוקת רענעי ןיא רעלופָאּפ ןעוושג ןענעז סָאװ
 "ַאיצַאנ רעזדנוא רַאֿפ שינדנעטשרַאֿפ ףיט ַא טַאהעג טָאה רע .טלעוו
 -רעטַאמ ןוא םירוסי שרעזדנוא ,הלואג וצ טפַאשקנעב רעד .רעצ ןלַאנ
 .קורדסיוא ןקיטכערפ ַא ןבעגעג ייז טָאה רע ןוא ,ןשינ

 ץרּפ ודנוא טָאה ןסעומש עשי'ירבח ערעזדנוא ןוֿפ םענייא ןיא
 ךעלטפירש ןגיילסיוא ןויבורּפ העדב טָאה רע זַא ,טקעדטנַא םיצולּפ
 ,טפנוקוצ ןוא ןבעל ןייז ,קלָאפ רעזדנוא ןגעוו ןעקנַאדעג-רקיע ענייז
 טרַאװעג ןוא טיירפרעד רעז ךיז ןבָאה רימ ,ןַאלּפ ןוא הטיש ןייז
 רעד .הרות ןייז ןרעה ןזָאל ןוא ןגיילרַאפ ודנוא לָאז רע ,םעד ףיוא
 הנומא טימ לֹופ שיט ןייז םורַא ןסעזעג ןענעז רימ ,ןעמוקעג זיא גָאט
 לרוו רע זא ,טנַאזעג טָאה רע .תולגתה רעד ףיוא גנונפַאה ןוא
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 םיובנירג קחצי

 ןעשז וצ ידכ .טפעה רעד ןופ לייט ןטשרע םעד זיולב ןענעיילרָאפ

 .רערעהוצ יד ףיוא ןכַאמ טעװ סע טשור ַא רַאפ סָאװ

 טניפעג סע רעכלעוו ןיא עגַאל יד ןלָאמּפָא ןביוהעגנָא טָאה רע

 עכעלטנורג ןוא עפיט א ןעוועג זיא סע ,קלָאפ עשידיי סָאד ךיז

 ןוא ןטכעלש םעד ןופ קיטירק עקיד'תונמחר ְןַא ןַא ,גנורעדליש

 עלַא ןופ ןזױלבטנַא ןוא ןעקעדּפָא ןַא ןבעל רעזדנוא ןיא ן'לפש
 -סורַא טָאה ץענערג ַא ןָא עביל ןוא רעצ ןוא ןריוושעג ןוא ןעדנווו
 רעד .קוסּפ ןדעי ןופ ,דליב ןדעי ןופ טמָארטשעגסױרַא ןוא טרַאּפשעג

 רעבָא ,רעקידנערעטישרעד א ןוא רעכעלצרעמש ַא ןעוועג זיא זילַאנַא

 ןקיטײזַאב ןעק'מ זַא ןיחטב רעד ןרָאװעג טקורדעגסיוא זיא ײבַאד

 ןטייקכיוה וצ ןביוהרעד ,קלָאפ ןופ המשנ יד ןרעביוז ,עטכעלש סָאד
 וצ יז ןעגנוגנערטשנַא ןעגנערבסיורַא ,ןליוו םעד ןענַאּפש ,הלואג ןופ

 ,ןכעלקריוורַאפ

 רערעהוצ יװ ןגיוושעג ןבָאה רימ .ןסירעגרעביא רֹע טָאה ַאד

 רעד ןיא ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא סָאװ גנַאזעג ךעלרעדנווו ַא וצ

 טשינ טָאה ץרּפ רעבָא .ךשמה םעד ןרעה וצ טרַאגעג ןבָאה רימ ,טימ

 ןבָאה רימ .ןגַארפ ןייק טלעטשעג טשינ ןבָאה רימ .טצעזעגרָאפ

 ףיוא ןעמוקעג טשינ זיא ךשמה רעד רעבָא ,ךשמה ןפיוא טרַאװעג

 ,זדנוא רַאפ ץרּפ ןסעזעג זיא טרעטַאמעגסיוא ןוא דימ .גנוציז רענעי

 קעװַא ןענעז סע .ףוס םוצ זיב ןענעייל וצ ןכָארּפשרַאפ טָאה רע

 טשיג ןבָאה רימ .טנעײלעג טשיג טָאה רע ןוא ןכָאװ ןוא געט

 סָאװ טשינ טָאה רע זַא ןענַאטשרַאפ ןבָאה רימ ,סָאװרַאֿפ טגערפעג

 זיא רעטייוו גע רעד ןוא .עגַאל רעטרעדלישעג רעד וצ ןבעגוצוצ

 ,טקעדטנַא טשינ ,ןליוהרַאפ ןבילבעג

 ,טקידנערַאפ טשינ ןבילבעג זיא עינַאפמיס יד

 טָאה ודנוא ןופ רעדעי ,ןטרַאװ וצ טרעהעגפיוא ןבָאה רימ

 יבאגעג ןענעז רימ .טייקכעלגעמ ןייז טול ,עינָאפמיס יד טצעזעגראפ

 געוו ןופ טייז רעד ייב ןבילבעג זיא ץרּפ .םזינויצ ןופ געוו םעד ןעג

 זיא םזינויצ ןופ געוו רעד יװ ןעז וצ ןעוועג הכוז טשינ טָאה רע ןוא

 ןיא .קלָאפ ןשידיי ןופ ךַאילש-טּפיױה רעשירָאטסיה רעד ןרָאװעג

 רעקיזָאד רעד ןופ די-בתכ םעד ןענופעג טשינ ןעמ טָאה וװיכרַא ןייז

 עגילק ַא ץוח ַא ריא ןופ טסווועג טשינ טָאה רענייק ,עינָאפמיס

 ךיא בָאה טױט ס'צרּפ ךָאנ רָאי ַא ןטנעדוטס עגנוי ןופ עפורג
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 טקורדעגּפָא זיא לקיטרַא רעד .טנעמָאמ ןכעלרעדנווו םענעי טנָאמרעד

 "טנעפערַאֿפ טָאה ץכ ןויצ-ןב סָאװ ןטפעה יד ןופ רענייא ןיא ןרָאװעג

 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא דַארגָארטעּפ ןיא טכעל

 טשינ זיא טפעה עקיזָאד יד ךיוא ,1917 בױהנָא רעדָא 1916 ףוס ןיא

 .רעמ ןעמוקַאב וצ

 ןקעמסױא ןטימ ןכַאמ טנעקעג טשינ ךיא בָאה טנייה ןיב

 ,ץצרפ ןופ עינַאפמיס רעטקידנערַאֿפ טשינ רענעי ןופ רכז םעד
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 וואלאקאס םוחנ

 געטסנעבעל ןייז

 זיא טרעדנוהרָאי םענעגנַאגרַאֿפ ןופ ןרָאי רעקיצעביז יד ןיא

 הלכשה רעד ןופ רעטנעצ רעד ןליופ ןופ טָאטשּפױה יד ,עשרַאװ ןעוועג

 ,1863 רָאי ןופ דנַאטשפיוא ןופ תונורכז יד ,עיצַאלימיסַא רעשידיי ןוא

 רעד טימ טייז ייב טייז ןבָאה ןטנעגילעטניא עשידיי רעכלעוו ןיא

 דנַאטשפױא רענעי ,דנַאלסור ןגעק טפמעקעג עטכאילש רעשיליֹוּפ

 טימ ןעמַאזוצ טקילײטַאב ךיז טָאה בר רעװָאשרַאוו רעד רעכלעוו ןיא

 יינֲאמ עקיטולב ןיא ,עיגילער רעשילױטַאק רעד ןופ עכילטסייג יד

 זיא ןדיי ןוא ןקַאילָאּפ ןשיווצ זַא ןעזעגסיוא טָאהט ןֹוא ,סעיצאטסעפ

 תונורכז עקיזָאד יד ,קיבײא ףיוא טפאשרעדורב ןוא םולש וצ ןעמוקעג

 -ילעטניא ןשידיי ןדעי ןופ ןצרַאה םעניא קידעבעל ןעוועג ךָאנ ןענעז

 יקסלָאּפָאלעיװ ןופ קנעדנא רעד ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא ןצרעד .טנעג

 ןלָאז ייז ידכ ,גנוגיטכערַאבכיײלג עכעלרעגריב ןדיי יד ןבעג סָאד ןוא

 ןופ ןסַאמ יד ןיא רעכָא ,קלָאֿפ ןשיליוּפ ןופ דנַאטשלטימ םעד ןדליב

 קלָאֿפ סָאד .ןעגנורדעגניירַא טשינ תונורכז יד טָא ןבָאה קלאפ ןשידיי

 תודיסח רעד ןופ הלשממ רעד רעטנוא ןענופעג ץלא ךָאנ ךיז טָאה

 -עגפיוא זיא טלעװו רעשידיסח רעד טָא ןיא ןוא ,םיקידצ עריא ןוא

 .עירַאװַאלַאק ַארוג) עיטסַאניד רערעג רעד ןופ ןרעטש רעד ןעגנַאג

 ןעגנַאגעגמורַא ןעגעז סע ןוא (עשרַאװ ןופ טנעָאנ רעד ןיא לטעטש ַא
 ןרָאװעג עגפנ זיא רע זַא ןיבר רעקצָאק ןגעוו סעדנעגעל ןוא תועומש

 ,ןעוועג דרומ ןוא

 סָאװ ןטנעגילעטניא עשידיי יד ןופ לָאצ יד ןעוועג זיא ןלייּפ ןיא

 -סערג רעד .עניילק ַא הלכשה רַאפ ףמַאק ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה

 -סיב ןבָאה ?ןרעיומ יד ןכָארבעגכרוד, ןבָאה סָאװ יד ןופ לייט רעט

 רעדָא ,ןיירַא ןענעז ייז ןוא ןדיי יד ןופ טלעוו יד טזָאלרַאפ זייווכעל
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 רי7 ןיימ ןופ א א אש 2 5 =

 סאו ,ןקַאילַאּפ יד ןופ טלעוו רעד ןיא ,ןייגוצניײרַא טימאב ךיז ןבָאה

 ןוא םילודג עריא ,ץנעגללעטניא עשיליוּפ יד ,ןייז םרקמ יז ןגעלפ

 ןיא ןוא ןדיי יד ןוֿפ גנורעטנענרעד רעד ןיא ןעזעג ןבָאה ,עקילעדַא

 ןיא .עקידנעדײשטנַא ןַא טעמכ ,ףליה עסיורג ַא עיצַאלימיסַא רעייז
 ןטלַאװעג ןבָאה ןוא ,גנוטכעגקרַאֿפ רעשיסור רעד טימ ףמאק רעייז

 רעסיורג א רַאֿפ ןדיי יד ןוֿפ גנודמערפראפ ןוא טייקרעדנוזאב לד

 -טסבלעז רעשיליוּפ עלַאנַאיצַאג ףיוא ןעגנונפָאה ערעייז רַאֿפ הנכס

 ,טייקידנעטש

 בילוצ עטכַאילש רעשיליוּפ רעד ןוֿפ הלפמ עקידנעטשלופ יד

 םענופ טכאמ רעשיסוד רעד ךרוד ןרעוּפ יד ןופ גנואיירפַאב רעד

 ןיא שינערעקרעביא ןא ןצ ןעוועג םרוג טָאה ,םיצירפ יד ןופ ךָאי

 טקראטשעג ךיז טָאה טּפַאשלעזעג רעשיליוּפ רעד ןיא .ןבעל רעייז

 ןיא ןקיטסעּפרַאפ ךיז ןעמ ףרַאד ץלַא ןופ רעירפ זַא ,קנַאדעג רעד

 גנודיישטנא רעד ןופ גָאט םוצ ןטיירג ךיז ןוא טכיז;וה רעשימָאנָאקע

 ,טעברַא *עשינַאגרָא , ןוט ןביוהנָא ףרַאד'מ זַא ,ןעמוק ףראד סָאוו

 רעד .קימָאנָאקע יד ןקיטסעפראפ וצ טעברא יד ןפורעג טָאה'מ יו

 לָאיצַאנ יד ןסױטשעגסורַא טָאה קנַאדעג רעשיטסיוויטיזָאּפ רעקיזָאד

 ןרלעה יד ןופ ץַאלּפ םעד .טײקשירענַאיצולַאװער עשיטנַאמָאר לָאנ

 ןרעטנוא ךיז ןגיוב סָאװ ,גנוטכיד רעשיליופ רעשיטנַאמָאר רעד ןופ

 -טיוולטיזַאּפ ןוֿפ ןדלעה יד ןמונרַאֿפ ןבָאה ,רעצ ןלַאנַאיצַאג ןוֿפ ךָאי

 ,םוטכייר ןופ רעלמַאז ןוא רעיוב יד ןטסױויטקַא יד --- קנַאדעג ןשיט

 ףיז ןבָאה ץנעגילעטניא עשידיי יד ןוא עיזַאושזרוב עשידיי יד

 רעד וצ יו ,ןטסיוװיטיזָאּפ יד ןופ טלעװ רעד וצ רעטנענ טליפעג
 ןעוועג זיא סָאװ ,עטכַאילש רעטמיטשעג שישנַאמָאר רעד ןופ טלעוו

 ןוא רעצ ןטימ ןעגנורדעגכרוד ,םזינאיסעמ ןשיליופ ןיא ןעקנוזרַאפ

 ,ןליוּפ ןטקירדרעטנוא ןוא ןטעטכענקרַאֿפ ןופ ןדייל

 עשירארעטיל ןייז ןביוהעגנָא ןוָאלַאקַאס טָאה הפוקת רעד טָא ןיא

 ,טייקיטעט

 ווו ,קצָאלּפ ןוֿפ ןעמוקעג זיא רו קיועי-ןעצכַא ןא ןאמרעגנוי א

 ןיא ןיירַא יא ןוא ,עשרַאװ ןייק ,יולע סלַא טנַאקַאב ןעוועג זיא ר

 םייח ייב רעטעברַאטימ א ןרָאוװעג ,םיליטשמ יד ןֹופ טלעוו רעד

 עשיאערבעה יד ןבעגעגסיורא טָאה רעכלעוו ,יקסמינַאלס קילעז

 עשיליופ רעד ןוֿפ רעמעגסיורא םעד ןיטאלאפ ייב ןוא ?הריֿפצח

102 



 םיובגירג קחצי

 טָאה רע ןוא טייצ ךס ןייק רעבירַא טשינ זיא'ס ,?ַאטילעארזיא;

 שאר רעד ןרָאװעג ןוא "הריפצח, ןופ עיצקַאדער יד ןעמונעגרעביא
 רע ןוא טנרעלעג ליפ טָאה רע .?ַאטילעַארזיא, רעד ןיא םירבדמה

 רעשיאייּפָארײא ןוא רעשיליוּפ רעד ןיא ןעגנורדעגניירַא ףיט זיא

 יז ,ןזָאלרַאפ טשינ ןדיי יד ןופ טלעװ יד רעבָא טָאה רע ,טלעוו
 ,םוטנדיי ןופ שינטנעק ןוא ןסיוו טנרעלעג

 טפמעקעג טָאה סָאװ גנוטייצ ןייק ןעוועג טשינ זיא "הריפצה ,, יד

 ,טלעוו רעטלַא רעד ףיוא ןפירגנַא-םרוטש ךרוד ןעיידיא עריא רַאפ

 ןוא "רחשה, ןופ ןגעוו יד .תודיסח סָאד ןוא טייהנעסיוומוא רעד

 "הריפצה , ןופ רענעייל יד .ןגעוו עריא ןעוועג טשינ ןענעז ?ץילמה,

 ןעוועג דרומ ןבָאה סָאוװ עגנוי ענעי ןופ טריטורקער טשינ ךיז ןבָאה

 ךיוא ,ןבעל יינ ַא וצ געוו םעד טכוזעג ןוא טלעוו רעטלַא רעד ןיא

 יד ןעמוקעגפיוא ןענעז סע עכלעוו ייב םיליכשמ ענעי ןופ טשינ

 רעד .קנַאדעג ןשיטסיניצ ןוא ןלַאנָאיצַאנ ןופ ןצָארּפש עטשרע

 רעד ןופ ןעוועג ןענעז "הריפצה, רעד ןופ רענעייל לייט רעטסערג

 טנעקעג טשינ ןבָאה סָאװ ,טנעגוי רעייז ןוא םידיסח יד ןופ טלעוו

 בורח טשינ ,ןעוועג דרומ טשינ ןבָאה ןוא ,ךַארּפש רעדנא םוש ןייק

 וצ סערעטניא ןַא טַאהעג ןוא רעבָא טלָאװעג ,ןטלעוו ןייק טכַאמעג
 יד ,ייֵז םורַא סָאװ טלעוו רעד ןופ סעּפע ןרעוו וצ ריווועג ןוא ןענרעל

 ,עריא רענעייל יד טָא טימ קיטכיזרָאפ ןעגנַאגַאב ךיז זיא ?הריפצח.

 ןטימעגסיוא .ליטס ןוא ךַארּפש רעד טימ ייז וצ טסַאּפעגוצ ךיז

 ךיז טימַאב ,ןעקנַאדעג עטגַאװעג ליפוצ רעדָא רעטרעוו עפרַאש
 .עיצַאזירַאלוּפָאּפ ןוא ןרעלקפיוא ןופ געוװ ןפיוא ןייג וצ

 ,ןרעלקפיוא ןופ געוו םעד טכַאמעג ןעגייא וצ ךיז טָאה ווָאלָאקָאט

 ןוא ןשטנעמ יד ןרעטנענרעד ,רשיה-לכש םוצ ןדייר ןופ םעטסיס סָאד

 רעטסיימ ַא ןרָאװעג טייצ רעד טימ זיא רע ,ייז ןרעטייוורעד טשינ

 "הריפצה. .ןבילבעג יירטעג ריא וימיילכ ןוא הטיש רעקיזָאד רעד ןופ

 וגיוצרעד טָאה יז ,םלוע-רענעייל ריא ייב טכַאמעג טבילַאב ךיז טָאה

 טלעו רעשידיסח רעד ןופ ןעמוקעג ןענעז סָאװ יד ןופ רֹוד ןצנַאג ַא

 -ָאקָאס טָאה ,רעדיוו ,שיליוּפ ןיא *ַאטילעַארזיא רעד ןיא ,ןלוֿפ ןיא

 טשינ ,ןטרעװ עקיטסייג ןופ ןטיהּפָא סָאד ,םוטנדיי טקידערּפעג ווָאל

 -נע'מ ןעוו טלָאמעד וליפַא ייז ןצעשנירג טשינ ,ייז ןקיסעלכַאנרַאֿפ

 רעשיליֹוּפ רעד ןיא ףיט ןײרַא טגנירד'מ ןוא ןמרָאפ סנבעל יד טרעד
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 רוד ןיימ ןופ

 טסייג ןרעדנוזָאב םעד יירט ןביילב ןוא קַאילָאּפ ַא ןייז ןעק'מ .טלעוו
 רעדיוו ןוא .תורוד עלַא ןיא ןדיי ןופ ןעגנוֿפַאש יד טנעכיײצַאב סָאוו

 טָאה סָאיו ,רערעלקֿפױא ןא ,שיליוּפ ףיוא לָאמ סָאד ןעוועג רע זיא
 רעצרעה יד ןרעטנענרעד וצ ךיז טימַאב ,רשיה-לכש םוצ טדערעג

 .ןרעטייוורעד וצ טשינ ייז ןוא

 ןופ רענעייל עשיאערבעה ענייז וצ טדערעג טָאה רע יו טקנופ

 םלוע-רענעייל ןייז וצ טדערעג רע טָאה ױזַא ,ןזיירק עשידיסח יד

 רַאנ ,רָאטַאזירַאלוּפָאּפ ןוא רערעלקפיוא רעבלעז רעד ,שיליוּפ ףיוא

 ,סרעדנַא ןַא ןעוועג זיא טדערעג טָאה רע ןכלעוו וצ םוקילבוּפ סָאד

 ךיוא .דנַאלסור-םורד ןיא ןמָארגָאּפ יד ןכָארבעגסיױא ןבָאה טָא ןו

 -ןָאּפ ןכָארבעגסױא ןבָאה ָאד ךיוא ,ייר יד ןמוקעג זיא עשרַאװ ףיוא

 סָאװ עבלעז יד ןעוועג טשינ זיא ,ערעייז רעבָא העּפשה יד ,ןמָאר

 ןבָאה ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ ןסיוועג סָאד .דנַאלסור ןיא

 יישרעד טשינ ייז ןבָאה טלעוװ רעייז ןוא טלעסיירטעגפיוא טשינ יז

 ןיא זַא ןטלַאהעג טָאה יז ,דנַאלסור ןיא ןעשעג זיא סָאד וו טרעט

 זַא ןוא םישזער-סגנוטכענקרַאֿפ רעשיסור רעד קידלוש זיא ןעמעלַא

 ןענעז רעבירעד .םישעמ עכעלעזַא ןופ טייוו זיא קלָאפ עשיליוּפ סָאד

 -ךָאפ טשינ טעמכ ןענעז סע ןוא ןרָאװעג טלעסיירטעגפיוא טשיג ייז

 יד ןופ ןעגנומיטש ןוא רעטימעג יד ןיא ןעגנורעדנע ןייק ןעמוקעג

 טימ ןרָאװעג ןסירעגטימ ןענעז ןפורג עניילק רָאנ ,ןלױּפ ןיא ןדיי

 ןיא ןדיי ןשיווצ ןסילפ ןבױהעגנָא טָאה סָאװ םָארטש לארשי-ץרא םעד
 ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי עשיווטיל .ָאטיל ןוא דנַאלסור-םורד
 ןלַאנָאיצַאנ שידיי רַאּפ רעהעג ַא טַאהעג ןבָאה ,עשרַאװ ןיא ןצעזַאב

 ןופ רעבָא ןסַאמ עטיירב ןוא עסיורג יד ,ןעמעלבָארּפ ןוא טסייג

 ןוא .רעגייטש רעייז ףיוא טריפעג רעטייוו ךיז ןבָאה ןדיי עשיליוּפ

 ןוא ןכערש ןופ ןצַארּפש יד ןעמוקפיוא ןביוהעגנָא ןבָאה סע ןעֹוי

 -ןיילק רעד ןופ רעריפ-לעדער יד דצמ םזיטימעסיטנַא ןלַאקירעלק

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןקַאילָאפ-רעמערק עטשרע יד ןופ .,עיזַאושזרוב

 -- געוו רךעייז ןופ ןקיטיײזַאב ייז טלָאוװעג ןוא ןדיי ןיא ןסױטשעגנָא

 -עויַאב רעקיזָאד רעד טָא ןופ חוכ םעניא טביולגעג טשינ ייז ןבָאה

 ,טצעשעגנירג י"ז ןיא גנֹוג

 ןעגנַאגעג ,עיניל ןייז ןופ ןטערטעגּפָא טשינ זיא ווָאלַאקַאס ךיוא

 טשינ ,ןויצ-תביח ןיא טביולגעג טשינ .געוו ןקידרעירפ ןייז רעטייוו
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 היובנירג קהצי

 סָאװ ס'גושחנ יד ןופ ,עטשרע יד ןופ ןטַאט עטגַאװעג יד טצַאשרעד

 ,ןיירַא םי ןיא ןעגנורּפשעג עטשרע יד ןענעז

 ,דצה ןמ ןענַאטשעג רע זיא ןויצ-תביח ןופ געט עטשרע יד ןיא

 סעיזוליא יד טכַאלעגסיױא ךיוא לָאמ ַא ,טריקיטירק ןוא טריװרעסבָא

 גנוגעוװַאב-ןויצ-תביח רעד ןיא ןעוו ,טלָאמעד סרעדנוזַאב ,תומולח ןוא

 ,ןטַאט עטגַאװעג עטשרע יד ךָאנ עיצאנגאטס ַא ןטערטעגנייא זיא
 םעניא רעבָא .םזינויצ םענופ ןעמוקפיוא םעד זיב טרעיודעג ןֹוא

 ַא וצ ,טַאט רעסיורג ַא ֹוצ טקנעבעג רע טָאה ןיײזטסוווַאברעטנוא

 ,ןַאלּפ םענעטסָאמרַאפ-טיירב ןוא ןסיורג ַא וצ גנוווש ןסיורג

 ;ןַאלּפ שריה ןָארַאב ןופ רעגנעהנָא ְזַא ןעוועג רע זיא רעבירעד

 םעיינ ַא ןיא עיצַארגימע רעשידיי רעסיורג ַא ןופ ןַאלּפ רעטשרע רעד

 ,דנַאל

 עשידיי יד ןופ ןבעל סָאד ןענרעל-ןענעק וצ טימַאב ךיז טָאה רע

 ןייז רעבָא ,ץרּפ ןָאטעג טָאה סע יוװ ױזַא ,ןליופ ןיא ןסָאמ-סקלָאפ

 ןיא ןבעל םעד טָא ןופ גנורעדליש יד ןעוועג טשינ זיא סערעטניא

 ןַא טַאהעג טָאה רע ,ץרּפ ןוטעג טָאה סע יװ רעדלינ עקיצרַאה
 רַאפעג ןוא טיונ ןופ ןדיי ןעװעטַאר רַאפ ןגעוו ןכוז ןיא סערעטניא

 ,םויק רעייז רַאפ

 ןסקַאװעג זיא ןליוּפ ןיא גנוגעווַאב עשיטימעסיטנַא יד ןוא

 יד ןעגנַאגעגרעטנוא זיא סע ,ןזיירק ערעטיירב ץלַא ןענווועג ןוא

 דנוב רעכילרעדירב ןוא ןדירפ רעד ןוא םזיוויטיזָאּפ ןשיליופ ןופ ןוז
 ,1863 רָאי ןיא דנַאטשפיוא ןופ ןטייצ יד זופ ןדיי ןוא ןקַאילַאּפ ןשווצ

 עיזַאושזרוב עשיליױוּפ יד .גָאט וצ גָאט ןופ ןרָאװעג טכַאװשענּפָא זיא

 רעשיטסיוװטיזָאּפ רעד קנַאד א ,שימָאנָאקע טקרַאטשראפ ךיז טָאה

 רעשימָאנָאקע םעד ןוא טּפַאשלעזעג רעשיליוּפ רעד ןיא גנומערטש

 רעד טימ ץנערוקנַאק ריא ןרָאװעג רעקראטש זיא סע ןֹוא ילבפיוא

 ןעמונעג רעדיוו טָאה ץנעגילעטניא עשיליוּפ יד ,עיזַאושזרוב רעשידיי
 .גנוגעוװַאב-סגנואיײרפַאב ַא רַאפ ןקַאילָאּפ יד ןופ רעצרעה יד ןטיירגוצ

 דיי עטנעגילעטניא יד ףיוא דשח טימ ןקוק וצ ןביוהעגנָא טָאה יז

 רעייז ןבעל סָאװ ןסַאמיסקלָאפ עשידיי עטיירב יד ףיוא סרעדנוזַאב

 "טימ טשינג יז ןלעוו רעמָאט טַאהעג ארומ טָאה'מ ,ןבעל טרעדנוזעגּפָא

 יװ ןעזעג ןבָאה ייז .גנודײשטנַא ןופ גָאט ןיא ןקַאילַאּפ יד טימ ןייג

 ןקרַאטשרַאפ דנַאלסור ןוא ןלױּפ ןשיווצ ןעגנודניברַאפ עשימָאנַאקע יד
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 עשיווטיל ,גנולקיוטנַא רעד ןופ רעגערט יד ןענעז ןדיי יד ןוא ,ךיז

 -ערג ןיא ,ךיז ןבָאה ,דנַאלסור ןכעלרעניא םענופ ןדיי ךיוא יו ןדיי

 עקיטרָא יד ףיוא העּפשה רעייז ןיא ןלױּפ ןיא טצעזַאב ,ןלָאצ ערעס

 םינמיס .ןרעטערגראֿפ ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה ןדיי טשיללופ

 ןסַאמ יד ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא טלוב ןרעוו ןבעל םעיינ א ןופ
 חוכ רעטריזינַאגרָא סלַא ףיוא ןטערט רעטעברַא עשידיי ,ןכַאװרעד

 "עטניא רעשידיי רעד טייטש ייז ןבענ ןוא טייקכעלטנעפע רעד ןיא
 ןבעל רעייז ןיא סערעטניא טָאה ןוא ליײטנַא טמענ סָאװ טנעגיל

 גָאט ןיא ןוט ןלעוװ יד טָא סָאװ ,טגָאזעג ךיז ייז ןבָאה ,טסייוו רעוו

 | ! גנודײשטנַא ןופ

 "רעד ךיז ןבָאה רעצרעה יד ,טקראטשעג ךיז ןבָאה םידשח יד

 סזינויציטנא ןעמוקעגוצ זיא םזיטימעסיטנַא ןכערפ םוצ .טרעטייוו

 ליצ רעד ןרָאװעג זיא װָאלָאקַאס ,ןוויטָאמ עשיטסילַאנַאיצַאנ בילוצ

 רעד ,שיאערבעה ןבירשעג טָאה סָאװ ווָאלָאקַאס ,ןלייפ ערעייז רַאפ

 םידמושמ ,ןדיי ןענופעג ךיז ןבָאה סע ."הריפצה , ןופ רָאטקַאדער

 סווָאלָאקָאס טיירדרַאֿפ ןוא טשלעפעג ןבָאה סָאװ ,םידמושמ טשינ ןוא

 "יטנַא ןופ קַאמשעג ןרַאֿפ טרירַאּפערּפ לעיצעּפס ייז ןוא רעטרעוו

 ,רענעייל ןשיליוּפ ןשיטימעס

 "דיי ןופ הרושב יד ןלצרעה ןופ רושָארב יד ןענישרעד זיא סע

 טָאה סע ןכלעוו ֹוצ ןַאלּפ רעטגָאװעג ןוא רעסיורג רענעי -- טַאטש

 לעטרעוו עטקורדעג יד רעבָא ,ןווָאלָאקַאס ןופ המשנ יד טצכעלעג

 ךָאנ טָאה רע .העפשה עקירעהעג יד םיא ףיוא טַאהעג טשינ ןבָאה

 ןֿפַאש וצ חוככ זיא רע סָאװ טָאט יד ןוא ןשטנעמ םעד ןעזעג טשינ

 ןיא סערגנָאק רעשיטסינויצ רעטשרע רעד ןעמוקעג זיא טָא ןוא

 ךָאנ זיא סעכלעזַא סָאװ ,טַאט רעקידנרינַאּפמיא ןוא רעסיורג א ,לזאב

 ןצרַאה ןיא רעבָא ,ךָאנ טלפייווצ ווָאלָאקָאס .ןעוועג טשינ רעהא זיב

 ,לזַאב ןייק ןעגנַאגעג זיא רע .ןָאטעג ריר ַא סעפע ךיז טָאה םיא ייב

 ןוֿפ ןיז ןפיט םעניא ןעגנורדעגניירַא ,טריװרעסבָא ,ךיז טרעהעגוצ
 םיא זיא ןוא -- ןלצרעה טימ גגורירַאב ןיא ןעמוקעג זיא ,רעטרעוו יד
 יד טצַאשרעד טשינ טָאה סָאװ רעקיטפעקס רעד .ןעגנַאגעגכָאנ

 ריא רעביא ט'קזוחעג סטָאה סָאװ ,ןויצ-תביח ןוֿפ ןטַאט עטנַאוװעג

 דנַאטשמיא זיא סָאװ ןרעק םעד ןעזעג טשינ טָאה סָאװ ,טייקיטשינ

 טָאה רע ןעוו רעקיבױלג ַא ןרָאװעג זיא -- ןסקַאוװ ןוא ןצָארּפש וצ
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 םיובנגירנ קחצי

 טקילבעגנײרַא ,רעטרעוו ענייז טרעהעג טָאה רע ןעוו ,ןלצרעה ןעזעג

 ןיא ןוא ןלצרעה ןיא טביולגעג טָאה רע ,רענעלּפ ענייז ןיא רעֿפיט

 טעדנירגעג ןיא סָאװ עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ,םזינויצ ןשיטילָאּפ

 ןטפָאהַאב ךיז טָאה רע ,סערגנָאק ןשטיסנויצ ןטשרע ןפיוא ןרָאװעג

 ,ןרעייז טימ לרוג ןייז ןדנוברַאפ ןוא ייז טימ

 -יברַאפ ןוא טשױטנַא סערגנָאק ןטשרע ןופ סױרַא זיא םעה דחַא

 דיִסח ַא יו תובהלתה לופ ןוא קיבױלג -- ווָאלַאקָאס ןוא ,טרעט
 ךיז טָאה רע יו םעדכָאנ ,ןיבר ןייז ןענופעג ךעלדנע טָאה סָאװ

 רעזייוו-געוו ַא ןוא גיהנמ ַא ןעניפעג וצ ןעוועג שאייתמ ןיוש טעמכ

 טנרעלעג ןוא ,טנעקעג טָאה רע רעכלעוו םיקידצ עלַא יד ןשיווצ
 ןיבר םעד זיולב טשינ ןוא ,םישעמ ןוא הרות ןיא ןגעוו ערעײז
 טָאה -- םידיסח ןופ ןושל סָאד ןצונַאב לָאימ בוא -- םענייז

 וענופעג רע טָאה הנידמ ןייז רָאנ ,ןעלצרעה ןיא ןענופעג ווָאלַאקַאס

 שיטילָאּפ ךיז טייקכעלגעמ יד ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןיא

 - -יאייפ עשיטילָאּפ ענייז ןעמוקלופרַאפ ןוא ןעלקיװטנַא וצ ,ןבעלוצסיוא

 ןריזינַאגרָא יז ,ןסַאמ ןקעוווצפיוא שינעטנעק ןוא חוכ ןייז ,ןטייק

 ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא טָאה סָאװ ווָאלָאקָאס ,קרעוװו ןוא טַאט וצ ןריפ

 ןוא טלעװ ןגעוו רענעייל ענייז וצ טדערעג ךעלגעטיגָאט "הריפצה.
 ײטנַא טימ ףמַאק ןגעוו ,ןגארפ-הלהק עניילק ןגעוו ,קיטילָאּפ-דנַאל

 טָאה וָאלָאקַאס רעבלעז רעד .וו.ַא.א םילובלב ןוא הָאנש עשיטימעס

 ןזיירק-סקלָאפ עלַא ןופ םלועירערעהוצ ןרַאפ ןטערטפיוא ןביוהעגנָא

 ,םזיגויצ ןופ הרושב יד ייז רַאפ טכארבעג ןוא

 -רַאפסקלָאפ ענעי ןענָאמרעד וצ טַאהעג ןרעג טָאה !וָאלָאקָאס

 ןעוועג זיא רע ווו ,םזינויצ רעװעשרַאװ ןיא עטשרע יד ,ןעגנולמַאז

 רעטשרע רעד ןופ גנונַאמרעד ַא ןעוועג זיא'ס .םירבדמה-שאר רעד

 יד ףיוא העּפשה ןוא גנורירַאב רעטקעריד ןופ בױהנָא רעד ,עביל

 עקירעיגנַאל ענייז ןעוועג ןענעז ייז ןופ לייט ַא סָאװ ,ןסַאמ-סקלָאפ

 .םיא ןופ טרעהעג זיולב ןבָאה ךסַא ןוא רענעייל

 ןעגנַאגעג רע זיא שיליוּפ ןוא שידיי ףיוא סעדייר ענייז ןיא =
 -ופָאּפ ןוא גנורעלקפיוא :ןעלקיטרַא ענייז ןיא סָאװ געוו ןבלעז םעד

 טרעטנענרעד טירט רַאפ טירט ןוא קיטכיזרָאפ ,ןסַאלעג ,עיצַאזירַאל

 -עטַאּפ טימ ןרעטסײגַאב ןיא טשינ ןעוועג זיא חוכ ןייז .רעצרעה יד
 רעד ןיא רָאנ ,רענדער"סקלַאפ ןופ רעגייטש ןפיוא רעטרעוו עשיט
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 רוד ןיימ ןופ

 רעכיירטסייג ,רעטבעוועגכרוד ןיזפרַאש ןוא עינָאריא טימ ,רענייפ

 ןטימ .גנולייצרעד ןוא גנוטכױלַאב רעקידנרעלַאב ,גנורעלקפיוא
 יירָאה ענייז ,קלָאפ םוצ ןעגנַאגעג ָאלָאקָאס זיא םזינויצ ןופ חוכ

 טעברא עשיטסיצילבוּפ ןיז ,טרעטיירבעגסיױא ךיז ןבָאה ןטנָאז

 .םענרַאֿפ ןֹוא גנוווש ןעמוקַאב טָאה

 ךיז ןבָאה גנורעלקפיוא רעד ןופ טרַא יד ןוא רענייז ליטס רעד

 .רעשיאייּפָאריײא ,רעלופקורדסיוא ןוא רערָאלק ןרָאװעג : טרעדנעעג

 רעד ןרָאװעג ,טילבעצ ךיז טָאה טנַאלַאט רעשיטסיצילבוּפ ןייז

 טָאה רע .קיטסילַאנרושז רעשיאערבעה רעד ןיא ןמָאנ רעטשרע

 ןענעז סָאװ ,עמורפ ןוא םידיסח םלוע ןייז ןסעגרַאפ טשינ רעבָא

 ןעװעג ןענעז ייז םגה ,םיא ןוא "הריפצה , רעד יירטעג ןבילבעג

 לייט ןקיזָאד םעד וצ ןגעוו טכוזעג טָאה לצרעה ,םזינויצ ןופ רענגעק

 ךיז ןסילשנייא סווָאלָאקָאס ףיוא גנונּפָאה ךסָא טגעלעג ןוא קלָאפ ןופ

 ךיז טעדנעװ ָאלָאקָאס .עיצַאינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןיא
 ןענעז סָאװ ןעלקיטרַא ייר ַא -- "ןנברו ןנרמל , עמורפ יד וצ טלָאמעד

 יד טרָאד טריזילַאנַא רע ,ךוב רעדנוזַאב ַא ןיא סורַא רעטעּפש

 ןטייקיטעט עריא ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןעגנובערטש

 ןגעק ןענעז ןזיירק עקיזָאד יד סָאװרַאפ תוביס יד ןוא רענעלּפ ןוא

 -ביױלַאב ןוא גנורעלקפיוא ךרוד ,סע רע טוט רעגייטש ןייז ףיוא .ריא

 .רעייז זַא ,ןנברו ןנרמ יד ףיוא רע טרעלק קיטנכיזרָאפ ןוא ןסַאלעג ,גנוט

 ַא ןופ ךיז טמענ ןגעוו ענייז ןוא םויגויצ םוצ טפַאשרענגעק עצנַאג

 -,גגונעדרַא רַאפ ךיז ןקערש ַא יוו רעמ טשינ סע זיא לָאמַא סָאװ ,תועט
 טשינ ןבָאה ןעלקיטרַא יד טֶא .ןבעל ןופ טייקנייש ןוא ,ןעסיוו

 רעגייטש סווָאלָאקָאס ןעוועג טשינ זיא'ס -- םרוטש ןייק ןפורעגסיֹורַא

 -עגניײרַא רעבָא ןענעז ייז ,רעטרעוװ ענייז טימ ןמרוטש ןפורוצסיורַא

 ,תוחומ ןוא רעצרעה יד ןיא ןעגנורד

 ןבָאה םיקידצ ערעייז ןוא םידיסח יד ןעוו רעטעּפש ןרָאי טימ

 ןיא ןרעה טנעקעג ןעמ טָאה ,עיצַאינַאגרָא ענעגייא ןַא ופַאשעג
 ךופ לוקרעדיו ןקרַאטש א ,ךייר ןוא טייקיטעט ,רענעלפ ערעייז

 טשינ רע טָאה ייברעד .ןעגנורעלקפיוא ןוא רעטרעוו סווָאלַאקָאס

 .ץנעגילעטניא ןוא טנגוי רעד ןופ ןזיירק יד ךיוא טקיסעלכַאנרַאפ

 יד ןוֿפ תופיסא יד ףיוא ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עקידקיטנָאמ יד ןיא

 עשיטיסינויצ יד טריזירַאלופָאּפ רע טָאה ,ןטנעדוטס טעטיזרעווינוא
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 םיובנירג קהחצי

 עריא טכַאמעג רָאלק ,רענגעק יד טימ טע'נעטעגסיוא ךיז ,הרות
 | | ,עיצַאילַאער ריא ןופ ןגעוו יד ןוא ןּפיצנירּפ

 רעד ןופ ןבעל ןטימ ןרָאװעג ןדנוברַאפ זיא ןבעל סווָאלָאקָאס
 רעד ןיא ןייֹרַא טשינ ְךָאנ ןיא רע .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ
 טָאה סָאװ ,רעגָאז-טרָאװ ריא זיולב ןעוועג .גנוטייל רעשיטסינויצ
 לָאמנייַא טשינ .טשטייטעגסיוא ייז ןוא ןעיידיא עריא טריגַאּפָארּפ
 -יולג יד ןופ תובהלתה יד ןליקוצּפָא קיטכיר רַאפ ןטלַאהעג רע טָאה
 רע .הלואג עקידלַאב יד קידלודעגמוא טקוקעגסיוא ןבָאה סָאװ עקיב
 ףרַאד גנואיצרעד עשיטסינויצ עטנעװקעסנָאק זַא ןטלַאהעג טָאה
 ןגָארטכרוד ןענעק לָאז רע ,קלָאפ ןופ ןליוו םעד ןדימש םוצ ןעגנערב
 ןטרַאגעג םוצ תונויסנ ןוא ןסיזירק ךרוד ןעגנוגעווַאב עלַאנָאיצַאנ ןייז
 -יטסינויש רעד ןופ טייקיטעט עלערוטלוק טרעדָאפעג טָאה רֹע ,ליצ
 ,ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןופ גנוטײרּפשרַאפ יד ,עיצַאזינַאגרַא רעש
 ךיז טָאה ,עדנַאגוא ןגעוו חוכיו רעד ןכָארבעגסױא זיא סע ןעוו
 טגרָאזעג לכ"םדוק ןבָאה סָאװ ,יד ןופ שארב טלעטשעג ווָאלָאקָאס
 יינייא ריא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ טײקצנַאג רַאֿפ
 טרעדנעעג ןרעוו ןוא ןײטשטנַא רענעלּפ זַא ןטלַאהעג טָאה רע .טייק
 סָאד .טרעטשוצ טשינ ןוא ץנַאג ןביילב ףרַאד עיצַאזינַאגרָא יד רעבָא
 יד ןעוו רעבָא ,געוו ןקיטכיר םענופ ןעשזדנָאלבּפָארַא ןעק קלָאפ
 .ןבילבעג ץלַא זיא-- טביילב עיצַאזינַאגרָא

 עשיאערבעה יד טכַאמעג בורח טָאה סָאװ עיצולָאװער עשיסור יד
 ןיא טרָא-ןיווו ןייז ןזָאלרַאפ וצ ןווָאלָאקָאס ןעגנוווצעג טָאה ,עסערט
 טָאה יז ,ןעניישרעד וצ טרעהעגפיוא טָאה "הריפצה,/ יד .עשרַאוו
 ןעגנוטייצ עסיורג יד טימ ץנערוקנָאק יד ןטלַאהסיוא טנעקעג טשיג
 רעד ןופ קעװַא זיא רענעייל עמורפ םלוע רעד ךיוא .שידיי ןיא
 טסייג םעיינ םעד בילוצ סרעדנוזַאב ןוא ,גנוטכיר ריא בילוצ ,גנוטייצ
 "סיוא ןעמונעג ךיז טָאה טּפַאשלעזעג רעד טָא ןיא .ןריא ליטס ןוא
 טשינ ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,ײטרַאּפ עשיטילָאּפ עלַאקירעלק ַא ןדליב
 ןבױהעגנָא טָאה ןוא ןווָאלָאקָאס ןופ רעטרעװ יד וצ טרעהעגוצ
 .שידיי ןיא גנוטייצ ַא ןבעגסױרַא

 טעברַא יד ןעמונעגרעביא ןוא ןלעק ןייק רעבירַא זיא ֹווָאלָאקָאס
 -פלָאװ ןופ טייז רעד ייב ,גנוטייל רעד ןופ רַאטערקעסילַארענעג ןופ
 טָאה סָאװ ,"םלועה, םעד טעדנירגעג רע טָאה ןלעק ןיא ,ןענָאס
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 ריוד ןיימ ןופ

 טָאה ,"הריפצה, רעד ןופ טנעלאוויוקע סלָא ןעניד טלָאזעג םיֹא
 ןבעל סווָאלָאקָאס ןיא טשינ ןעמונרַאפ טשינ ץַאלּפ ןקיזָאד םעד רעבָא

 ןוא רעלעטשטפירש רעד .גנופָאש רעשירארשטיל ןייז ןיא טשינ

 ןרַאפ טרָאװ ןייז ןרעה טזָאלעג ךעלגעטיגָאט טָאה סָאװ ,טסילַאנרושז

 זרַאפ טייז ַא ןיא ןרָאװעג טקורעגקעװַא זיא םוקילכוּפ רענעייל

 .עיצַאזינאגרָא רעד ןופ גיהנמ םעד רַאֿפ ,ןקסע ןשיטילָאּפ

 רעשיטילַאּפ רעד ןיא ןענַאסּפלָאװ ןפלָאהעג טָאה ווָאלָאקַאס

 רעשיקרעט רעד ןופ ןוחצנ ןכָאנ ןרָאװעג טײנַאב זיא סָאװ ,טעברַא

 ןעקרעטיגגוי יד ךרוד טכַאמ יד ןמענרעביא םעד ןיא עיצולַאװער

 רע טָאה טרָאד ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק םיא טימ ןעגנַאגעג זיא רֹע

 רעשרעה עיינ יד טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ןיא טקילײטַאב ךיז

 ןשידרפס םוצ םזינויצ ןופ הרושב יד טכַארבעג טָאה ןוא ייקרעט ןיא

 טָאה וָאלָאקָאס ןוא טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה סע רעבָא ,םוטבדיי

 ןרָאװעג ןוא ןילרעב ןייק רעבירַא זיא רע ,ןטסָאפ ןייז טזָאלרַאפ

 סָאד ,עיציזָאּפָא רעשיטסיניצ רעד ןופ רעריפנָא יד ןופ רענייא

 ווָאלָאקַאס זיא ןבעל ןייז ןיא לָאמ עטצעל סָאד ךיוא ןוא לָאמ עטשרע

 .ףמַאק ריא טפמעקעג ןוא עיציזָאּפָא רעד ןופ דילגטימ א ןרָאװעג
 "עג ןייז ןריולרַאֿפ טשינ רע טָאה געט ערעווש ענעי ןיא ךיוא רעבָא

 ןעוועג זיא םיא סָאװ ,טייצ עצנַאג יד .טייקיטכיזרָאֿפ ןוא טייקנעסַאל

 עטמיטשַאב יד רעבירַא טשינ לָאמנייק רע זיא ,ןגָארטוצרעביא רעווש

 "שיצירפ יד ,טגָאזעג רעיונעג ,טייקשינעמלעטנעשזד יד .ץשנערג

 יד ןיא ךיוא ץזָאלרַאפ טשינ םיא טָאה ,"ץשָאקסנַאּפ , עשיליופ

 ,טקידײלַאב רעווש טליפעג ךיז טָאה רע ןעוו ,ןטנעמָאמ עטסרעווש

 ןופ ןעגנַאגעג קעװַא זיא ןָאספלָאװ .טגיזעג טָאה עיציזַאּפָא יד

 טלייועג זיא וָאלָאקָאס ,ןליוו םענעגייא ןטימ טפַאשרעריפ רעד

 טעטימָאקי-סנָאיצקָא ןרעגנע םענעי ןיא ,גנוטייל רעד ןיא ןרָאוװעג

 רעד ןיא טַאלב ענייש סָאד ןבירשעגניירַא טָאה סָאװ ,ןילרעב ןיא

 -בעה יד ןריפנייא סָאד ,גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד זופ עטכישעג

 -ץרא ןיא בושי ןופ ןלוש יד ןיא ךַארּפשידומל סלַא ךַארּפש עשיאער

 -סינויצ יד טזָאלרַאפ טשינ ווָאלָאקָאס טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ,לארשי

 ןרעצול ןיא סערגנָאק ןשיטסינויצ ןופ געט יד זיב גנוטייל עשיט

 ןענעז גנוגעוואב רעשיטסינויצ רעד ןופ סעיצַאטס-סגנולקײװטנַא יד

 -טלעוו יד ןכָארבעגסױא טָאה סע .ןווָאלָאקַאס ןופ סעיצַאטס-סגעבעל ד
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 םיובנירג קחצי

 -סקלָאפ עשיטסינויצ יד ןוא םיגיהנמ עשיטסינויצ יד ייב ,המחלמ

 -רַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנונעּפָאה עסיורג טקעוורעד ךיז ןבָאה ןסַאמ

 רעד ןוא ,המחלמ רעד וצ ןענַאטשעגוצ זיא ייקרעט ןעוו טקראטש

 עלַא ןיא ,ןָאק ןיא ןרָאװעג טלעטשעג זיא לארשי-ץרא ןופ לֹרוג
 ,גנוטייל רעד ןופ ןזיירק יד ןיא סרעדנוזַאב ,גנוגעװַאב רעד ןופ ןזיירק

 זַא ,גָאט רעסיורג רעד ךיז טרעטנענרעד סע זַא ,טליפרעד ןעמ טָאה

 טשינ רָאט'מ סָאװ ,טייהנעגעלעג עסיורג יד ךיז ןפַאש םייב טלַאה סע
 "רעד וצ ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,ליצ םעד ןכיירגרעד וצ ,ןעמיוזרַאפ

 טשינ עקיגייא ךָאנ ,המחלמ רעד רַאפ ןופ ןרָאי יד ןיא ךיז ןרעטייוו

 ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןווורּפ נעגנולעג

 ןענַאמצייוו טימ ןמַאזוצ ןוא ןָאדנָאל ןייק רעבירַא טייג ווָאלָאקָאס

 עקיטסייג ןוא טעברַא-סגנורעלקפיוא יד ןָא רע טביוה ווָאנעלשט ןוא
 -יטירב רעד ןופ רעדילגטימ יד ןופ רעצרעה יד ןעניוועג וצ הכרדה

 ,ןדיי ןשיווצ ןטייקכעלנעזרעּפ עכייר-סולפנייא יד ןופ ,גנוריגער רעש

 םעד ןכילקריװרַאפ רַאפ ןעגנוגנידַאב עקיטױנ יד ןפַאש וצ ידכ

 ,םזינויצ

 ףיוא ןלעטשוצּפָא רעיונעג ךיז טייצ יד ןעמוקעג טשינ ךָאנ זיאס

 לָאר ןוא ץַאלּפ םעד ןלעטשוצטסעפ ,געט ענעי ןיא ןעגנוגנערטשנַא יד
 ןוא ,ערעזדנוא םיגיהנמ עקיזָאד יד ןופ רעדעי טליפרעד טָאה סָאוװ

 :טסייה סָאװ רעדנווו םעד ןטיירגוצ םייב ,עקירעמַא ןיא סיײדנַארב

 .רופלַאב רעד ןופ גנוכעלטנעפערַאפ יד ןוא .עיצַארעלקעד-רופלַאב

 ערעיוהעגמוא ןופ חלחתה ןַא זיולב ןעוועג ךָאד זיא עיצַארעלקעד

 גנוריזיליבָאמ ןוא עיצַאזינָאלַאק ,קיטילָאּפ רעד ןיא ןעגנוגנערטשנָא

 םעד ןיא ,וצרעד ןעוועג קיטיונ ןענעז סָאװ ןעלטימ עסיורג יד ןופ

 טכוזַאב רע .רעלַאסָאלָאק ַא ןעוועג לײטנַא סווָאלָאקָאס זיא ןעמעלַא

 ,זירַאּפ ,עקירעמַא-ןפצ ןוא טעטשיטּפיוה עשיאעּפָארייא-ברעמ יד

 יד טימ ןעגנולדנאהרעטנוא טריפ .קרָאי-װינ ןוא ןָאטגנישַאו ,םיור

 רעד וצ ןעגנומיטשוצ ,סעיצַארעלקרעד ייז ןופ טמוקַאב ,ןעגנוריגעד

 ,ןפַארנַארַאפ ענייז ןוא טַאדנַאמ םוצ ,םיײה"לַאנָאיצַאנ רעד ןופ גנופַאש

 ךיז ףױא רע טמענ רעטעּפש .גנופַאש עקיזָאד יד ןרעכיזרַאפ סָאוװ

 ,עּפָאריײא ןיא רעדנעל ענעדישרַאפ ןכוזַאב וצ עכבַאגפיוא ערעווש יד

 םזינויצ ןרַאפ רעגנעהנַא ןברעוורעד וצ ידכ ,עקירפַא ןוא עקירעמַא

 ןיא תיב-ןב ַא ןרָאװעג זיא רע .גנוריזילַאער רעד רַאֿפ ןעלטימ ןוא
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 רוו ןיימ ןֹופ

 ןשידיי ןופ רעגריב ַא ,טלעװו רעד רָאג ףיוא םיצובק עשידיי עלַא

 ,רעצרעה יד רע טקעװ םוטעמוא .תוצופת עשידיי עלא ןיא קלָאפ

 עשיטסינויצ יד טנרעל ןוא ףיוא טרעלק ,קלָאפ ןופ ןליוו םעד טדימש

 ךיז רע טלעטש ןפמַאק עשיטסינויצ עכעלרעניא יד ןיא ןוא .הרות
 טפרַאו ,קימעלָאּפ רעפרַאש ןופ ךיז טרעטייוװרעד ,דצה ןמ דימת

 טימ ןעגנורדעגכרוד ךורּפש םענעפילשעג ַא ,לטרעוו ףרַאש ַא ןײרַא

 ,עינָאריא רעכעלפערט .רענייפ

 קימעלָאּפ יד ןוא ךיז ןעמערַאװעצ רעטימעג יד ןעוו ,לָאמ סעדעי

 ןוא ןסַאלעג ןייז ןרעה ווָאלָאקָאס טזָאל ,ץענערג יד רעבירַא טייג

 ,טייקנערַאפרעד עגולק ןופ שימעג רענייפ ַא זיא סע ;טרָאװ ןגיווועג

 -ײלַאב רעבָא לטניּפ ןיא טפערט סָאװ עינַאריא עכעלרעטָאפ-קיצניג ַא

 זיא סָאװ ,טסייג-ןייש ַא ןופ םזיציטּפעקס רעקילעדַא ןַא ,טשינ טקיד

 -לָאטש ַא -- םלוכילעו ןוא .המכח ערעכעה רָאנ קזוח רעקיליב טשינ

 ,תמא ןשיטסינויצ ןופ ןוחצנ ןקיטליגטנע םעניא טייקרעכיז עטסעפ

 ,םיא טָאה ור ערעכעה יד טָא ןעוו ןטנעמָאמ ןעוועג ןענעז סעצ רעבָא

 ןרָאצ ,גרָאז לופ ןעוועג רע זיא טלָאמעד ןוא ,ןזָאלרַאפ ,ןוָאלָאקָאס

 רַאפ לגנַארעג ןופ געט יד ןיא ןעוועג סע זיא ױזַא ,טסיײג-ףמַאק ןוא
 טָאה טלָאמעד .ןדליפסַאפ ןופ הפוקת רעד ןיא טכער ערעזדנוא

 סָאװ ןעגנורעדָאפ ןוא ןטסעטָארּפ ליומ ןייז ןופ ןרעה טנעקעג ןעמ

 רעצנַאג רעד ןיא ןוא .םזילַאקידַאר רעייז טימ טשַארעביא ןבָאה

 ,גנוי ןעוועג ,ךיז טרעטלע רע זַא טליפעג טשינ רענייק טָאה טייצ

 רע טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא .טסוליטעברַא ןוא עיגרענע לופ ,שירפ

 עשירַארעטיל ןייז --- טעברַא רעשיטסילַאנרושז ןייז וצ טרעקעגקירוצ

 ןסירעגרעביא טשינ טנעמָאמ ןייא ןייק ףיוא ןליפַא רע טָאה טעברַא

 -גנוטייצ יד ןופ טרָאװ ןייז ןרעה ןזָאל רעדיוו ןבױהעגנָא טָאה רע --

 טלָאװ סע יװ טליֿפעג ןעמ טָאה ןעלקיטרַא ענייז ןיא ןוא ןטלַאּפש

 רעשיטסילַאנרושז ןייז ןופ טייצ-ילב יד טבעלעגפיואייינ רעדיוו

 "רָאלק עבלעז יד ."חריפצה , יד ןכַאמרַאפ ןרַאפ ,עשרַאוװ ןיא טעברַא

 ןוא רערעלקפיוא רעקידנעצנעלג רעבלעז רעד ,טייקשירפ ןוא טייק

 ,רָאטַאזירַאלופָאּפ

 ַא יװ ,טעברַא רעד ןופ ןרָאװעג ןמונעג קעווַא זיא ווָאלָאקָאס

 תעב ,ץרַאה סָאד ןסירוצ טָאה טנייפ ןופ לגוק יד ןמעוו רידנַאמָאק

 ימוא ,ןעגנוזייוװנָא ןוא ןלעֿפַאב ענייז ןבעגעג ןוא ןענַאטשעג ןזיא רע
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 םיובגירג קחצי

 ןרָאפ טיירגעג ךיז טָאה רע ,טונימ רעטצעל רעד זיב ,ןכָארברעטנוא
 "רַאעג ,ןטעברא-רוטַארעטיל וצ טיירגעגוצ ךיז ,עקירעמַא-םורד ןייק

 "רעטרעוו עסיורג סָאד ,קרעוו-סנעבעל ןייז ןקידנע וצ רעווש טעב

 ןעמוקעג זיא טָא ןוא ,ךַארּפש רעשיאערבעה רעקידעבעל רעד ןופ ךוב

 ,סערגנָאק םעד טָא ןיא .טבױרעגקעװַא םעד ןופ םיא ןוא טיוט רעד
 .רעקידייל ַא ץַאלּפ ןייז זיא ,ןעגנודײשטנַא עסיורג רָאפ טייטש סָאװ

 ליטש ןייז ,ט'מותירַאפ ,קידייל טייטש םוידיזערּפ ןופ לוטש יד
 ןופ רעטרעוװ יד ןרעהסיוא ןיא טרירטנעצנָאק ,טכיזעג קילעדַא ןֹוא

 ערעייט יד ןדנווושרַאפ .סערגנָאק ןיא רעמ טשינ ןעמ טעז ,רענדער יד

 סָאװ ,טעברַא רענעכָארברעטנואמוא ןופ לָאבמיס רעד ,טלַאטשעג

 טנעכייצרַאפ טָאה ןוא טנַאה ןופ רעדעפ יד טגײלעגקעװַא טשינ טָאה

 ,םיא ראפ ןּפָא ןגעלעג זיא סָאװ ,ךוב-ץיטָאנ םעניא ץלַא ןבירשרַאפ ןוא

 עקידנעקיאורַאב ןוא עקיאור ןייז ןרעה טשינ רעמ ןיוש ךיז טעװ סע

 רעכייו רעמ טשינ טעוװ רע ,עטַאבעד רעד ןופ םרוטש ןיא םיטש

 ןטכַאמעג רעביא ןסַאּפש קיטומטוג טשינ ,ןצַאזנעגעק יד ןכַאמ

 ןקעדרַאפ וצ ןסיוא ןענעז סָאװ ,תובהלתה עכעלטסניק ןוא סָאטַאּפ
 ט'מותירַאפ .ןליו ןופ טײקכַאװש ןוא ןקנַאדעג ןופ לגנַאמ םעד

 טימ ןוא ,גנוגעװַאב יד ןרָאװעג ט'מותירַאפ ,סערגנָאק רעד ןרָאװעג

 ,קלָאּפ עשידיי סָאד ריא
 צ

 -קנעדעג ַא ןיא ז"צרת רָאי ןיא טגָאזעג ךיא בָאה רעטרעוװ יד טָא

 ןיא .ךיריצ ןיא סערגנָאק ןשיטסינויצ ןטסקיצנַאװצ ןפיוא עדייר

 -בָארּפ ןשיגַארט םעניא טלעגנַארעג רעווש ךיז רימ ןבָאה טייצ רענעי

 ףיז טָאה לָאמ ןטשרע םוצ ,לארשי-ץרא ןופ גנולייט רעד ןופ םעל

 ַא ןופ טלַאטשעג עקידתושממ יד טנָאזירָאה ןיא זדנוא רַאֿפ ןזיוװַאב

 סָאד טליפעג ןבָאה רימ ,לארשי-ץרא ןופ לייט ַא ןיא הנידמ רעשידיי

 םעד ןליישוצסיוא יו ןענַאטשרַאפ דימת טָאה רע ,וָאלָאקָאס ןופ ןלעפ

 ןעיירטשעצ ,רעיילש ןשיטנַאמָאר םעד ןקיטיײזַאב ,ןינע ןדעי ןופ ןרעק

 טגעלפ זילַאנַא רערעטכינ ןייז .םילוּפלּפ ןוא תורבס ןופ ןקלָאװ םעד

 ןיא גנודײשטנַא עקיסַאּפ ַא ןמעננָא םייב ןפלעהסיורַא דימת זדנוא

 .ןגארפ עקידלרוג ערעווש

 טשינ זדנוא זיא ,לגנַארעג ןכעלרעניא ןופ געט יד ןיא ,טלָאמעד

 רעטייווצ רעד ןופ לעווש ןפיוא ןעייטש רימ זַא קנַאדעג ןפיוא ןמוקעג
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 רוד ןיימ ןופ

 זיא דנַאל סָאד ןלייט ןגעוו טקעיָארּפ-םצע רעד זַא ,החמחלמ-טלעוו
 ילוַצ ןיא ןיא טָא ןוא ,המחלמ"ברע ןופ ןמָאטּפמיס יד ןוֿפ ענייא

 -סגנוקיליטרַאפ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,המחלמ יד ןכָארבעגסױוא םורא רָאי
 ןופ םַאטשרױרױבעג רעד -- ןדיי עשיליופ יד .,ןדיי רַאפ המחלמ
 גנורעדינרעד ןופ תונברק עטשרע יד ןעוועג ןענעז -- ןוָאלַאקַאס

 ,גנוקיליטרַאֿפ ןוא הטיחש רעד ןופ תונברק עטצעל יד ןוא דרָאמ ןוא

 ןענַאילימ רַאפ םוקמוא ןוא טוט ןופ לָאט רעד ןרָאװעג זיא ןליוּפ

 -ָארייא לטימ וא ברעמ ןופ ןדיי ןעגָאילימ רַאֿפ ךיוא ןוא ןדיי עשיליופ

 ןיא ןסָאגעגנעמַאזוצ ךיז טָאה טולב רעייז .רעדנעל ערעדנַא ןוא עּפ

 ןיא בושי ןשידיי ןקירעיטנעזיוט ןכיירמור ןופ הדקע רעסיורג רעד

 ענייז טכַארברַאפ טָאה ןוָאלָאקָאס ווו ,קצָאלּפ סָאד רעמ ַאטשינ ,ןליוּפ
 טעז'ימ .ןדיי עריא ןופ קצָאלּפ זיא קידייל ,ןרָאי-טנעגוי ןוא רעדניק

 ,תובשחמ ןיא ןעקנוזרַאפ ,עטעװַאהרַאפ ןפיול טרָאד רעמ טשינ ייז

 רַאפ ןענידרַאפ וצ טיורב לקיטש ַא קידגעכוז טרעטַאמרַאּפ ןוא דימ

 ןגרָאמירפ ןדעי ןפיול רעדניק יד רעמ טשינ טעז'מ ,דניזעגזיוה רעייז

 ערעיײז רעמ טשינ טרעה'מ ,ןענרעל ןלוש ענעדיישרַאפ יד ןיא

 יד ןענעז ט'מותירַאפ ןוא טרעיורטרַאפ ,תולוק עשידניק עקידיירפ

 ןיא וליפא "םינינמ, ןיא תושרדמ-יתב ןוא תויסנכ-יתב יד ןיא ןגעוו

 "ילעב עשידיי ןופ ןטַאטשרַאװ יד טקידיײלעגסוא ;געט עקד'חבש יד

 ןוא רעטעברַא ןשידיי א ןופ םיטש ןייק טשינ טרעה'מ ,ס'הכאלמ

 םירוחב עשידיי ,טנעגוי עשידיי ןייק רעמ ָאטשינ .רעקרעװטנַאה

 ןענעז רעדָא טעדרָאמעגסיוא ןעמ טָאה עלַא ,קצָאלּפ ןיא ךעלדיימ ןוא

 "עגרָאטַאק ןוא ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןרָאװעג טקיניײֿפרַאֿפ
 ,טעברַא

 טָאה ָאלָאקַאס וו ,לארשיב-סאו-ריע ַא ,עשרַאװ סָאד ןוא
 עטיירב ענייז טלעקיװטנַא ןוא ןברָאװרעד ,טקריוועג ןוא טבעלעג
 ףייר ןטנעלַאט עסיורג ענייז ןענעז ריא ןיא ,ןשינטנעק עפיט ןוא

 םוצ ייז ןוא ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ןופ תורצוא טלעמַאזעג ,ןרָאװעג

 עכעלטלעוו ןוא הרות טיירפשרַאפ ןוא טנרעלעג ,טכַארבעג קורדסיוא

 טצנַאלּפעג ,םזינויצ ןוא הלכשה טריגַאּפָארּפ ,ןסַאמ יד ןשיווצ גנודליב

 -ָאקָאס עשרַאוװ סָאד טָא -- ןשטנעמ-סקלָאפ ןשידִיי ןטושּפ םוצ עביל

 ןרָאװעג טסיװרַאֿפ .ןרָאװעג בורח זיא סע ,רעמ ָאטשינ זיא סווָאל

 ןייק רעמ ָאטשיִנ .ןדיי םינימ עלַא ןופ טשיורעג ןבָאה סָאװ ןסָאג יד
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 םיובגירג קחצי

 סָאװ ךעלטשער עקיטשינ עמערָא זיולב ןבילבעג ,עשרַאװ ןיא ןדיי

 עשידיי ןוא ןמֹענ עשידיי ערעייז ןגרָאברַאֿפ ,סיוא ךיז ןטלַאהַאב
 ןרַאפ ,רעצרעה עשידיי ערעייז ןוא גנוצ רעייז ןדמשרפרַאפ ,רעמינפ

 ןענידרַאפ ןוא ,ןבעל טריקסַאמ ןוא םינָאנַא ןַא ןבעל ןענעק וצ "תוכז;

 ןופ עשרַאװ סָאד טָא ,דרע רעשיליוּפ רעד ףיוא טיורב לקיטש רעייז

 ןביוהרעד טָאה סָאװ ןוז ןרעייט ריא ןעזעג טָאה סָאװ ,ןוװָאלָאקָאס

 ןבעל סע ווװ ךעלעקניוו עלַא ןיא ןמָאנ ריא טכַאמעג טמירַאב ןוא

 ןוָאלָאקָאס ןעוועג םינּפ לבקמ טָאה סָאװ ,טלעוו רעד רָאג ףיוא ןדיי

 רעטעטכַאעג ןוא רענעפורַאב ַא יו ריא וצ ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו

 ןקידריוורע ןוא ןטבילַאב ַא ףיוא טמענ'מ יו ױזַא ,גיהנמ רעשידיי

 ."מוא זיא עשרַאװ סָאד טָא -- םיא ףיוא ץלָאטש זיא'מ סָאװ גיהנמ

 ,רעמ ָאטשינ ןוא ןעמוקעג

 -ָאקָאס ןופ טלַאטשעג יד זיא םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ ןברוח ןכַאנ |

 רעד -- םוטנדיי םעד טָא ןופ לָאבמיס ַא וצ ןרָאװעג ןביוהרעד ןווָאל

 ,טײקגעסַאלעג רעשיתב-לעב ,תוטשּפ רעקיד'תוחקפ ןופ לָאבמיס

 םענעבירטעגרעביא ןגעק ,טעטימערטסקע רעדעי ןגעק ןליוומוא

 יד ייב טנרעלעג טָאה יז סָאװ טײקילעדַא ןופ לָאבמיס ַא : םזיטַאנַאפ

 סָאוו ,הווַאג רעטסוּפ ןופ שימוצ ןדעי ןופ טרעטיילעג רעבָא ,ןקַאילַאּפ

 ײשּפָא טָאה סָאװ ,טייקידלעמוט רעטרעמכַאיעצ ןופ ךיז טרעטייוורעד

 ךיז טסייר סָאװ הּפצוח ןופ ןפָארטעג ךיז טליפ ןוא טיײקבָארג ןגעק

 קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןענעז ןטפַאשנעגייא יד טָא ,ןָאנעבױא םוצ

 רעריפנַא-טּפױה יד ןופ ןרעדנַא ןדעי ייב יװ רעמ ןווָאלָאקָאס ןיא

 םוקמוא םעד רַאֿפ תורוד עטצעל יד ןיא םוטנדיי ןשיליוּפ םעד ןופ

 .ןברוח ןוא

 ושינעגעגאבכ

 א

 ןעמָאנ םעד טָא ןוא ,"רָאטקַאדער רעה, ןפורעג םיא ןבָאה רימ

 טימ ןעלטיט ןוא ןמענ עלא ןוֿפ טַאהעג ביל רעמ וימי לכ רע טָאה

 ךיא בָאה תועטייּפ-לע ,קנעדעג'כ ,ןרָאװעג ןקנַאשַאב זיא רע עכלעוו

 רעשיטסינויצ רעד ןופ טנעדיזערפ ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו ,לָאמנייא

 -ערּפ רעה, טַאטשנַא "רָאטקַאדער רעה, :ןפורעגנָא ,עיצַאזינַאגרַא

 ןעוו ,ןלױּפ ןיא ןפור וצ םיא טניווועג ןעוועג ןיב ךיא יו ,"טנעדיז
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 רוד ןיימ ןופ

 תועט םעד ןרעסעבסיוא טלָאװעג ןוא טּפַאכעגקירוצ ךימ בָאה'כ
 ףור ,ןרעסעבסיוא טשינ ףֹרַאדמ, :ןוטעג גָאז ַא רע טָאה ,םעניימ

 זיא סע טבילַאב טייוו יוװ ןענַאטשרַאפ בָאה'כ ,"ױזַא רעטייוו ךימ

 .עשרַאוו ןיא טלעװ ןייז טנַאמרעד םיא טָאה סָאװ ,ןעמָאנ רעד סיא

 יד ,ענובירט ןייז ןופ ךעלגעט-גָאט טָאה רע ןעוו .ןרָאי ענעי ןיא

 געט ענעי ,טרעלקעגפיוא ןוא ,טקידערּפעג ,טנרעלעג ,"הריפצה.

 עשירפ ,עביל רעטשרע ןופ געט יד יוװ ןװָאלָאקָאס ייב ןעוועג ןענעז
 טרעק שטנעמ רעד עכלעוו וצ ,געט-סגנילירפ ענעסָאגַאב טכיל טימ
 .טייצ וצ טייצ ןופ ןורכז ןיא םוא ךיז

 עיזַאנמיג סָאד ןקידנע ןכָאנ עשרַאוװ ןייק ןעמוקעג ןיב'כ ןעוו

 בָאה ןרָאי-טנעגוי ענייז טכַארברַאפ טָאה ןוָאלָאקָאס ווו ,קצָאלּפ ןיא

 -ער ןוא רעלעטשטפירש ַא :הפוקת-ץנַאלג ןייז ןיא ןעזעג םיא ךיא

 טליפ סָאװ ,רעהעג ַא ןבָאה רעטרעוװו ענייז זַא טסייוו סָאװ רָאטקַאד

 .םעד ןכַאמ וצ רעלֹוּפָאפ עבַאנפױא עייג ַא ןעמֹוקַאב טָאה רע זַא
 -רַאפ טָאה סָאװ ןלצרעה ןופ געוו םעד ,םזינויצ ןשיטילָאּפ ןופ געֹוו

 טלָאמעד טָאה רע ,רעלפייווצ ןוא רעקיטּפעקס ןופ ץרַאה סָאד טּפַאכ

 ,ערעירַאק רעשיטסילַאנרושז ןייז ןיא טקנוּפ-ךיוה םעד טכיירגרעד
 ךעלדנע זַא טריפשעג טָאה'מ ,ןרָאװעג טײנַאב יו זיא ליטס ןייז

 טפנוקוצ ןייז טעז רע ןוא ,םענייז ץַאלּפ ןקיטכיר םעד ןענופעג רע טָאה
 ,עיצַאזינַאגֹרָא רעשיטסינויצ רעד ןיא

 -רָא רעשיטסינויצ רעד ןיא ןלצרעה ןופ הציחמ רעד ןיא טשרע

 רעכלעוו וצ ךיוה רעד ֹוצ ןסקַאװעגסיױא ווָאלָאקָאס זיא עיצַאזינַאג

 -יטייזלַא ,טײקטבַאגַאב ,טנעלַאט ןייז טיול טמיטשַאב ןעוועג זיא רע

 .טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןופ םענרַאפ ןשיאייּפָאריײא ןוא טייק

 "לפצה , ןופ רענעייל יד וצ טרעהעג טשינ ךיא בָאה קצָאלּפ ןיא

 יד ,"ץילמה, םעד טנעײלעג ןעמ סטָאה בוטש ןיא זדנוא ייב ."הר

 סיזַאב ןפיוא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,רוטַארעטיל עשיאערבעה

 ןוא ליפעג ןעשידיי םוצ טשרוד ןיימ טליטשעג טָאה "ןויצ-תביח, ןֹוֿפ
 .טלעוו רעשידיי רעד ןיא טריפעגניירא ךימ טָאה יז .קנַאדעג

 -בעירָא ךיז ןרָאי ענעי ןיא ,ןבָאה סָאװ "הריפצה , ןייז ןוא וזָאלָאקָאס

 ןגיצרעד זיא סָאװ רענעײיל ןשיאערכעה ןפיוא רקיע רעד טריט

 ןוא םיתב-ילעב עשיליכשמ ,הבישי ןוא שרדמה-תיב ןיא ןרָאװעג
 רעד ןיא קילב א ןּפַאכ וצ טַאהעג ביל ןבָאה סָאוו טייל-עגנוי עשידיסח
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 םיובנירג קחצי

 טנעפעעג ייז רַאפ טָאה וָאלָאקָאס ןוא ,ןיירַא טלעוו רעכעלרעסיוא

 יד ןופ רעצרעה יד ןגיוצעגוצ טשינ טָאה -- ןיהַא לרעטצנעפ ַא

 םעט םעד טכוזרַאפ טשינ לָאמנייק ןבָאה סָאװ ,ןכיילגסניימ עגגוי

 ערעזדנוא ףיוא רעפטנע םעד .שרדמה-תיב ןוא הבישי ,"רדח, ןופ
 -קיטרַא ענייז ןיא טשינ ןעניפעג רימ ןגעלפ ןעמעלבָארּפ ןוא תוקפס

 ידחַא ןופ ןעלקיטרַא יד ןיא רָאנ ,ןעגנולמַאז עשירָארעטיל ןוא ןעל

 ."חולשה, ןיא רעטעּפש ןוא "סדרפה, רעקיב-לעמַאז יד ןיא םעה

 יסינויצ םעניא ןיײרַא ןיב'כ ןוא עשרַאװ ןייק ןעמוקעג ןיב'כ ןעוו

 ןבױהעגנָא טלָאמעד ךיז בָאה סָאװ ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןשיט
 םעד ןיא רימ רַאפ טרָא ןַא ןענופעג ךיא בָאה ,ןעלקיווטנא וצ טרָאד

 -ילעטניא , יד ןיא ןוא ץרפ .ל .י םורַא טריּפורג ךיז טָאה סָאוו ןיירק

 ןענַאטשעג זיא סע עכלעוו ןופ שארב ןעניירַאפ עשיטסינויצ "שיטנעג

 ,לוש עשיטיסינויצ ןוא עשירַארעטיל ןיימ ןעוועג זיא סָאד ,ָאירול ר"ד

 עשיטנעדוטס יד ףיא ןענעגעגַאב ךימ ךיא געלפ ןוװָאלָאקָאס טימ

 בולק-עיסוקסיד טרָאס ַא -- "תורפס, ןיײרַאפ ןיא ןעגנולמַאזרַאפ

 -סקלָאפ עשיטסינויצ ףיוא ןוא ןעגנולמַאזרַאפ רעביירש ףיוא --

 -טּפוה יד ןופ רענייא ןעוועג טפָא זיא רע וו ,ןעגנולמַאזרַאֿפ

 וצ ןדַאלעגנײא ןרעװ וצ תוכז םעד טַאהעג ךיוא בָאה'כ ,רענדער

 ןיא ןענדרָאנײא טגעלפ רע סָאװ ,ןעגנולמַאזרַאפ עקידקיטנָאמ יד

 םענופ "ןציּפש , יד ןקילײטַאב ךיז ןגעלפ סע עכלעוו ןיא ,זיוה ןייז

 ,עשרַאװ ןשידיי ןלַאוטקעלעטניא
 -נעמַאזוצ יד יוו שרעדנַא ןעוועג ןענעז ןעגנולמַאזרַאפ יד טָא

 תוטשּפ ןייק ייז ןיא ןעוועג טשינ זיא'ס .זיֹוה ןיא ץרּפ ייב ןטפנוק

 .טנעכייצעגסיוא ךיז ןבָאה עטצעל יד עכלעוו טימ ,טייקמיטניא ןוא

 ןיא ןעזעג ןרעג ןוא ןייז ברקמ זדנוא טגעלֿפ ווָאלָאקָאס ךיוא
 "סיד יד ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק רעבָא ןבָאה רימ ,טפַאשלעזעג ןייז

 ןווָאלָאקָאס ייב ןעגנולמַאזראפ יד ףיוא .םיא ןוא זדנוא ןשיווצ ץנַאט

 טלָאמעד ןעגעז סָאװ ןגַארּפ עלא רעביא ןריטַאבעד רימ ןגעלפ

 ךיוא ןעװעג .םזיניצ ןיא גנונדרָא-גָאט רעד ףיוא ןענַאטשעג

 טגעלפ וָאלָאקָאס רעבָא .קימעלָאּפ עקיציה ןוא םיחוכיוו עפרַאש

 ,לטרעווכיילג ַא טיֹמ ,ןָאט ןקיסַאּפש ןטכייל ַא טימ ןליטשגייא זדנוא
 יש ירַאּפ ןופ ליפעג ַא טשרעהַאב זדנוא טָאה םעדכָאנ דלַאב זַא ױזַא

 .געט עכעלטע ןזָאלּפָא טשינ זדנוא טגעלפ סָאװ ,טייקטמעש
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 הוד ןיימ ןופ

 יןלמַאזרַאפ יד טָא ןיא ךיז ןקילײטַאב ןביוהעגנָא בָאה'כ ןעוו
 עשימרוטש ןופ געט יד ייברַאפ טַאהעג טלָאמעד ןיֹוש ןענעז ,ןעג
 ןופ ןענישרעד םעד בילוצ ןענַאטשטנַא ןענעז סָאװ ,םיחוכיוו
 ןשידיי ןופ םויק ןגעוו ,סערגנָאק ןשיטיסינויצ ןטשרע ןיא ןלצרעה
 רעד ןופ ןרָאטַאלימיסַא יד ,חלואג ףיוא גנונעּפָאה ןייז ןוא קלָאפ
 יױָאלָאקָאס סָאװ ,ץנענילעטניא רעשידיי רעד ןופ טכיש רערעכעה
 ןָא ןוא ץצרּפ טימ -- הפוקת עצנַאג ַא ייז ןשיוװצ טקריוועג טָאה
 ןוצ טרעהעגפױוא ןוא םיא ןופ טרעטייורעד ךיז ןבָאה -- םיא
 טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאװ םיוכסוג ר"ד זיולב .ןָאלַאס ןייז ןכוזַאב
 יד ףיוא ךיז טָאה סָאװ רעבלעז רעד ,טנַאלימיסַא רעקיטַאנַאּפ סלַא
 רע -- ןרילימיסַא וצ קידנעטשלופ ךיז ידכ ט'דמשעג ןרָאי ערעטלע
 ןיב ,טשינ ךימ טריפראפ ןורכז ןיימ ביוא ןוא ;ןבילבעג זיא ןיילא
 ןיב'כ ,טרעטייורעד ךיז טָאה רע ךיוא סָאוװ םרוג רעד ןעוועג ךיֹא
 רע ןוא ןטנַאלימיסַא עשיליוּפ-שידיי יד ןגעק ןטערטעגסיױרַא ףרַאש
 ,ןליפעג עשיליופ עשיטָאירטַאּפ ענייז ןיא טקידײלַאב ןעזעג ךיז טָאה
 -אזוצ ןציז טשינ ןעק רע זַא טרעלקרעד ןוא ןענַאטשעגפױא זיא רע
 ,רעטרעוו עכלעזַא טייהנעזעוונָא ןייז ןיא ןדייר סָאװ ןשטנעמ טימ ןעמ

 ענייז טרעהעגסיוא וזָאלָאקָאס טָאה לכיימש ןשיטָאּפש ַא טימ
 טימאב טשינ ךיױא ןוא ףרווורַאפ ןייק טכַאמעג טשינ םיא ,דייד
 ךיוא ןיוש ,סױא טעז ,זיא וע .ןקיאורַאב ןוא ןטעבוצרעביא םיֹא
 יד ןופ טייקראבליפ "עשיליופ , יד ןגָארטוצרעביא ןרָאװעג דימ

 רעייז ןגעק קיטירק עפרַאש ןיא ןעזעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאטַאלימיסַא

 .ןליפעג עטסקילייה ערעייז ןופ גנוקידיײלַאב ערעווש א הטיש

 ןָאלַאס טװָאלָאקַָאס ןיא ןבילכעג ןָא טלָאמעד ןופ ןענעז רימ

 שיאיידיא ,ןריי עלאנַאיצאנ ןטסינויצ "החפשמ רענעגייא , רעד ןיא

 -עלָאּפ ןפראש ןייק רעמ ןגָארטעג טשינ ןכָאה םיחוכיוו יד .עטנעָאנ

 ,עקידנעזעוװנַא יד ןשיווצ תועד-יקולח ןעוועג ,רעטקַארַאכ ןשימ

 ןייז ןוא קלָאּפ ןשידיי ןופ םויק רעד יו ,ןגָארפ-טנורג ןיא רעבָא
 ןעוועג זיא ןעמוק זומ סָאוװ גנובעלפיוא רעלַאנַאיצאנ וצ גנובערטש

 יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה שגנוי רימ .המכסח ענײמעגלַא ןַא

 טנרעלעג ןוא טרעהעגוצ ךיז ןבָאה רימ .ןטלעז רעז זיולב םיחוכיוו

 יעגפיוא זדנוא טָאה עקידנעריטוקסיד יד רַאֿפ טקעפסער רעד ןוא

 -עגסיוא טָאה לָאמנייא זַא ,רעבָא קנעדעג'כ .ןגייווש סָאד ןעגנוווצ
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 שיוב:ירג קץקהצי

 .ץצְרֹּפ ןוא ןווָאלָאקָאס ןשיווצ ןוא רימ ןשיווצ קימעלָאּפ ַא ןכָארב

 םיטרּפ יד .טנייה זיב רָאלקמוא רימ ייב ןבילבעג זיא ךַאז יד

 זיולב ןבילברַאפ רימ זיא'ס ןוא ןורכז ןיימ ןופ ןדנווושרַאפ ןענעז

 ןגעו תובהלתה סיורג טימ טדערעג בָאה'כ תעב זַא ,םשור רעד

 ןוא עיגילער רעשידיי רעד וצ קלָאפ ןשידיי ןופ גנואיצַאב רעד

 ךיז ןופ ןפרַאװּפָארַא ףרַאד קלָאפ עשידיי סָאד זַא ,טגָאזעג בָאה'כ

 עלַא יו קלָאּפ ךעלטלעוו ַא ןרעוו ןוא עיגילער רעד ןופ לוע םעד

 יָאקָאס ,עדייב ןבױהעגנָא ןבָאה ,טלעוו רעד ףיוא רעקלעפ ערעדנַא

 ויב ,סעגַארפ ענעדיישרַאֿפ טימ ןעשטוקרעד רימ ,ץרפ ןוא ווָאל

 וצ בָאה'כ סָאװ טסוװעג טשינ ןוא טשימעצ יװ ןרָאװעג ןיב'כ
 בָאהכ .טמעשרַאּפ ןוא טגערעגפיוא ןעוועג ןיב'כ ןוא ,ןרעפטנע

 םעד רעקינעװ ךָאנ ןוא תונעט ערעייז ןענַאטשרַאפ טשינ טלָאמעד

 טַאהעג ןוא רעקנעדיירפ ןעוועג ךָאד ןענעז עדייב לייוו ,ןרעייז ןיימ

 -נופ .תווצמ עזעיגילער יד ןופ לוע םעד ךיז ןופ ןפרָאװעגּכָארַא

 יד ןלעטשרָאפ ךיז טנעקעג טשינ סיוא טזייוו ייז ןבָאה ןגעווטסעד

 עקיבא ערעייז וצ גנודניברַאפ א ןָא קלָאפ ןשידיי ןופ ץנעטסיזקע

 -גילער רעשידיי רעד ןיא ןענופעג ןבָאה .ייז סָאװ ,ןטרעוו עקיטסייג

 ןַא טַאהעג טָאה ייז ןופ רעדעי סָאװ ,םוטנדיי ןקיזָאד םעד ןיא ,עי

 "ןעגנולמַאזרַאֿפ עקידקיטנָאמ, יד .םיא ףיוא גנואיושנַא ערעדנַא

 ייצילָאּפ יד סָאװ עיזיווער ַא בילוצ ןרָאװעג ןסירעגרעביא ןענעז

 ערעזדנוא ןופ רעזייה יד ןיא ןוא זיוה סווָאלָאקָאס ןיא טכַאמעג טָאה

 ןעוועג זיא'ס .ןעגנולמַאזרַאפ יד ןיא ןקילײטַאב ךיז ןגעלפ סָאװ

 -םייהעג עשיסור יד ,1905 רָאי ןיא עיצולָאװער רעד רַאפ הפוקת יד

 ןעוועג דשוח טָאה ןוא גיוא סַאזכאו ַא א ןטלַאהעג טָאה יײצילָאּפ

 רעכעלטפַאשלעזעג טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ןזיירק עלַא

 יד ןטיירגוצ םעניא טקילײטַאבטימ ייז ןענעז רעמָאט ,טייקיטעט

 טַאהעג ץנעגילעטניא רעד ןופ ןזיירק יד ןבָאה יאדװַא .עיצולָאװער

 רערענָאיצולָאװער רעד וצ ןעגנואיצַאב ןוא ןעגנודניברַאֿפ ערעייז

 -רַאפ-קיטנָאמ, יד ןיא רעמענ לײטנַא יד ןופ עקינייא .גנוגעוװַאב

 רעד ןיא גנושרָאפסױא ןַא ףיוא ןפורעג טָאה'מ סָאװ ,"ןעגנולמַאז

 טרעדנווועג ךיז ןבָאה ייז זַא ,טלייצרעד םעד ךָאנ ןבָאה ,ייצילָאּפ

 טָאה סעגַארּפ יד ןופ ;טגערפעג ייז טָאהיִמ סָאװ סעגַארפ יד ףיֹוא

 ץלַא טנַאקַאב ןעוועג זיא ײצילָאּפ רעד זַא ןענעקרעד טנעקעג ןעמ
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 יד ןֹופ ןעמענ יד ,ןעגנולמַאזרַאפ יד ףױא טדערעג טָאה'מ סָאװ

 ילײטנַא יד ןוטעג טשיגרָאג טָאה'מ ,ןעגנוגיימ ערעייז ןוא רענדער

 ןח םעד ןריווװעגנָא ןבָאה ייז רעבָא ,ןעגנולמַאזרַאפ יד ןיא רעמענ

 ןרָאװעג ןסירעגרעביא ייז ןענעז טייצ רעצרוק ַא ךָאנ ןוא ,ןרעיײיז

 געֹוו ןוא ןפוא ןַא רַאפ סָאװ ףױא ,טנַאקַאב טשינ זיא טנייה זיב

 יַאמרָאפניא עיונעג עלַא ייצילַאּפ-םייהעג רעד וצ ןעמוקעגנָא ןענעז

 ןַאלַאס סװָאלָאקָאס ןיא "ןעננולמאזראֿפ קיטנַאמ, יד ןגעוו סעיצ

 עשיטנעדוטס יד ףיוא ךיוא ןווָאלָאקַאס טימ טנעגעגַאב ךימ בָאה'כ

 צשידי ןענרעל רַאפ ןיירַאפ א טאהעג ןבָאה רימ .,ןעגנולמַאזרַאפ

 ןגעלפ סע ."תורפס, :ןמָאנ ןטימ ןפורעג ןבָאה רימ סָאװ עטכישעג

 טארעפערד ןייא קנעדעג'כ .םיחוכיוו ןוא ןטַארעפער ןעמוקרָאפ טרָאד

 ןבָאה סע ,שדוח ַא רעביא ןגיוצעג ךיז טָאה חוכיוו רעד ןכלעוו ךָאנ

 -ףַאוװ רעד ןשיווצ ןשטנעמ עטסנעעזעגנָא יד טקילײטַאב םיא ןיא ךיז

 טקילײטַאב ךיז טָאה ווָאלָאקַאס ךיוא ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעוועש

 ןשיטסילַאיצַאס ןשידיי ןופ םירבח עכעלטע ךיוא ןוא חוכיוו ןיא

 -ָאיצולָאװשר רעד ןופ שארב ןענַאטשעג רעטעפש ןענעז סָאװ ,רעגאל

 -עֹווַאב רעשיטסינומָאק רעד ןופ ךיוא עקינייא ןוא גנוגעווַאב רעדענ

 -עלקפיוא סװָאלַאקָאס ךָאנ ,ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא'ט ,גנוג

 ןוא ןדנעטשמוא יד קידנריזילַאגַא ,םזינויצ ןשיטילָאּפ רעביא ןעגגור

 -טינויצ ןופ גנוריזילַאער רעד רָאפ גנונּפָאה ןביג סָאװ ,ןעגנוגנידַאב

 טזומעג טָאה ןטסילַאיצַאס יד ןופ ךעריפ-טרָאװ רעד יו ,קנַאדעג ןשיט

 עטיוועג טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא ןַארַאפ ןענעז סע זַא ,ןייז הדומ

 -ָאלָאק רַאפ לַאירעטַאמ סלַא ןעניד טנעקעג ןטלָאװ עכלעוו ,ןזיירק

 ייָס ,ייז ייס ןצונ טכַארבעג טלָאװ סָאװ לארשי-ץרא ןוא עיצאזיג

 גנואיצַאב עלופטקעפסער רעד ןיא .טייהשטנעמ רעצנאג רעד ןוא ןליוּפ

 זוא ןווָאלָאקָאס וצ ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ רעריפנָא םענופ
 ,טגרעלעג ךיא בָאה ןעגנוריפסיוא עטנאסרעטניא ןוא עכעלכַאז ענייז

 רעייז ייב ןעײטרַאּפ יד ןשיוװצ םזינָאגָאטנַא ןפרַאש םעד ץָארט זַא

 רעמ ַא .ערעדנא ןַא ךעלגעמ זיא ,טייקכעלטנעפע רעד ןיא ןטערטפיוא

 ןופ רעריפנָא יד ןשיווצ גנואיצַאב עלופשינדנעטשרַאפ ןוא עכעלכַאז

 / .ךיז ןשיווצ ןעיײטרַאּפ יד

 ןוא תופיסא ףיוא ןװָאלַאקַאס טימ טנעגעגַאב ךיז ןבָאה רימ

 -ָאקָאס ,סַאג יקסרַאינױװַאנ ףיוא "לאז ןשילגנע, םעניא ןצנערעפנַאק
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 םיובכנירג קחצי

 טגעלפ רע ןעוו "לָאז , םעד ןגעוו ןלייצרעד וצ ןבָאה ביל טגעלפ ווָאל

 ןעוועג זיאס .עשרַאו ןיא םזינויצ ןופ געט עטשרע יד ןענָאמרעד

 טנעדרַאעגנייא טרָאד ןגעלפ'ס ןוא תונותח ןוא תוחמש רַאפ לָאז ַא

 םיִאנְת ןופ םרָאפ רעד ןיא ןעגנולמַאזרַאפ-טקלָאֿפ עשיטסינויצ ןרעוו
 יד ,ײצילַאּפ רעד ןופ "ערהח-ןיע ןַא, ןגעק תוחמש הנותח רעדָא

 טָאה יז ,טקוקעג קעװַא טָאה ןוא םעד ןגעוו טסווװעג טָאה לײצילַאּפ

 ןוא םזינויצ ןיא ןייז קסוע ןלָאז ןדיי זַא רעסעב רַאפ ןטלַאהעג סע

 "ער ןוא םזילַאיצַאס טימ ןמענראפ ךיז רעדייא םינינע לארשי-ץרא

 "סינויצ עכעלטנעפע ןייק ןביולרעד טנעקעג טשינ טָאה'מ ,עיצולָאוו

 טשיג ללכב טָאה ץעזעג סָאד לייוו ,ןרָאי ענעי ןיא גנולמַאזרַאפ טשיט

 ןצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה'מ ןוא תוֿפיסַא ןענעדרַאוצנייא טניולרעד

 ,גנולמַאזרַאֿפ ַא ןענדרָאוצניײא ןעגעוו ןוא ןעלטימ עכלעזַא

 עקיזָאד יד ףיוא םירבדמה-שאר רעד ןעוועג טּפָא זיא ווָאלָאקָאס

 שידיי סקלָאפ ןטושּפ ַא טדערעג טָאה רע ,ןעגנולמַאזרַאפ-טקלַאפ

 ןופ ךארּפש רעשידיי רעטנעגילעטניא רעד ןופ טייוו ןעוועג זיא סָאװ

 סע סָאװ ךַארּפש עיסוקסיד ןוא עיצַאטיגַא רעד ןוֿפ ךיוא ןוא ן'צרּפ

 "עּפש ןוא "דנובא רעד סָאג רעשידיי רעד ןיא טכַארבעגנײרַא ןבָאה

 רעזדנוא ןביױהעגנָא ןבָאה רימ ןעוו ,ןטסינויצ עגגוי ,רימ ךיוא רעט

 ,רעטעברַא ןוא הכָאלמ-ילעב ןופ ןזיירק יד ןיא טייקיטעט

 םוצ טנעָאנ ןוא רָאלק ןעוועג ןענעז ןווָאלָאקָאס ןופ רעטרעוו יד

 -גייא טשינ טנעקעג טָאה'מ .רערעהוצ יד ןופ ליפעג ןוא דנַאטשרַאפ

 סָאװ ,חקיּפ א םכח-דימלת ַא ןופ ןָאט ןקיסַאּפש ַא ןרעה ייז ןיא ,לָאמ

 רעטרעוו םתס ןופ לעּפתנ טשינ טרעוו ןוא ןסיירטימ טשינ ךיז טזָאל

 זיולב רעבָא ןבָאה ןעירשעגסיוא קרַאטש ןוא ךיוה עקַאט ןרעוו סָאװ

 -ָארּפ, טנעקעג טשינ טָאה רע .ןכות ןקיטשינ ַא רָאג רעדָא ןטכייל ַא

 { ןעיירשעגסיוא עשיטעטַאּפ ךרוד תובהלתה ןוא גנורעטסײגַאב "ןריצוד

 ,טרָאװ םענעפילשעג םענייפ םענופ רעטסיימ רעד ןעוועג זיא רע

 ,עגַארפ יד ןרָאװעג טלעטשעג זיא סע ווו חוכיוו ַא ןיא ךימ ןָאמרעדיכ

 קיגעװ ױזַא ןדיי ענעריובעג ןליוּפ ןיא יד ךיז ןקילײטַאב סָאװ רַאפ

 טעברַא עשיטסינויצ עצנַאג יד ןוא ,טעברַא רעשיטסינויצ רעד ןיא

 "גַאװעגנייא ןבָאה סָאװ ןדיי עשיווטיל ךרוד רקיע רעד ןוטעג טרעוו

 םזינויצ רעד זַא ןרעהוצנָא ןבעגעג טימרעד טָאה'מ .ןליֹוּפ ןייק טרעד
 ןשיליוּפ םעניא "סקווועג רעשיקַאװטיל רעדמערפ א , טשירמולכ זיא
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 רוז ןיימ ןופ)

 סע זיא ױזַא ,ָאי, :טרעפטנעעג ווָאלָאקָאס טָאה ףױרַאד .םוטנדיי

 דיי רעשיסור ַא ,טסינויצ ַא זיא דנַאלגנע ןיא דיי רעשטייד ַא ,עקַאט

 דנאלשטייד ןיא דיי רעשיליופ ַא יו טקנופ ,טסינויצ א זיא ןליוט ןיא

 /  ."דנַאלגנע רעדָא ךיירקנַארּפ
 ןבעגעגּפָא טשינ רימ רעטרעװ יד קידנערעה ,טרָא ןפיוא בָאה'כ

 יד ןופ טייקיטכיר ןוא טייקכעלפערט רעד ןגעוו ןובשחו-ןיד ןייק

 טגעקַאב ךיז ןוא טזײרעג רעטעּפש בָאה'כ ןעו טשרע ,רעטרעוו

 רעד טימ ןוא רעדנעל ענעדיישראפ ןיא םיבושי עשידיי יד טימ
 רעפיט ַא רַאֿפ סָאװ ןעזעג ךיא בָאה ,טרָאד גנוגעוואב רעשיטסינויצ

 ןופ ןלַאפעג זיא סָאװ טרָאװ םענייפ םעד טָא ןיא טגיל סע תמא

 יוקסיד יד ןופ עקינעוו רשפא ןוא ,דיירחַאלכ יֹוזַא ליומ סווָאלַאקַאט

 ,ןבעגעגּפָא גנונכער א ןופַאד ךיז ןכָאה ןטנַאט

 .ב

 ןיא עסערפ רעד ןיא ערעירַאק ןיימ ןביוהעגנָא טשינ בָאה'כ

 -רַאוצטימ ןגָאלשעגרַאֿפ טשינ רימ טָאה ווָאלָאקַאס ,"הריפצה, רעד

 -עגרָאֿפ לָאמנייק טשיג םיא בָאה ךיא ךיוא ,גנוטייצ ןייז ןיא ןטעב

 יקַאדער עטשרע עניימ .גנוטייצ רעד ןיא ןמענוצניײרא ךימ ןגָאלש

 .רענזיולק ,פורפ ןוא ןַאמשירפ דוד ,ָאירול ריז ןעוועג ןענעז ןרָאט

 רעד ןיא ןעלקיטרַא עניימ טקישעג ךיא בָאה לָאמ ייווצ רעבָא

 םייב .ןעוועג חילצמ סרעדנוזַאב טשינ לָאמ עדייב ןוא "הריפצה,

 ןבעגכָאנ ןופ עגַארֿפ יד טלעדנַאהַאב לקיטרַא רעד טָאה לָאמ ןטשרע

 רבח ןיימ זַא טריסַאּפ טָאהס ,ןדיי עמורפ יד ןופ ןעננורעדַאפ יד

 יד ןֹופ ףענייא ףיֹוא שיאערבעה ןדייר ןביױהעגנָא טָאה ןיקריס םוחנ

 טָאה רערעהוצ יד ןופ רעגייא .,ןעגנולמַאזרַאפ-סקלַאפ עשיטסינויצ

 שיאערבעה ןדייר טשינ רָאטימ זַא ,יירשעג ַא טימ ןסירעגרעביא םיא

 ןענרעצרעד טלָאװעג טשינ ,סיוא טזייוו ,טָאה ןיקריס ,ּפַאק ןליוה ןיא

 זַא ןטלָאהעג בָאה'כ .ּפָאק ןייז טקעדעגוצ טָאה ןוא רערעהוצ ענייז

 -עגנָא בָאה'כ ןוא ,ןסיוועג ןופ טייהיירפ ןגעק גנולדנַאה ַא זיא סָאד

 רעד ןיא טקישעג םיא ןוא גנורעטיברַאפ לופ לקיטרַא ןַא ןבירש

 בָאה ךיא ןוא ,ןרָאװעג טקורדעג טשינ זיא לקיטרַא רעד ."הריפצה.

 -עדנַאגוא ןגעוו לקיטרַא רעטייווצ רעד .סָאװרַאֿפ טגערפעג טשינ

 טָאה ןוא ןלצרעה ןגעק רעטרעװ עפרַאש ןטלַאהטנַא טָאה ,טקעיארּפ
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 םיובנירג קחצי

 ןגנערב ןוומ טעװ טקעיָארּפ-עדנַאגוא רעד זַא ןזייווַאב וצ טימַאב ךיז

 טקורדעג ןעוועג הכוז ָאי טָאה לקיטרַא רעד ,לארשי-ץרא ןזָאלרַאפ וצ

 ןופ עפש ַא טימ ןעזרַאפ םיא טָאה ָאלָאקָאס רעבָא ,ןרעוו וצ

 א יו ןעזעגסיוא טָאה רע זַא ױזַא ,ןשינערָאװַאב ןוא ןעגנוקרעמַאב

 .ןעגנוקרעמַאב ןוא םישוריּפ טימ ָארמג טַאלב

 רעד ןיא ןטעברַא וצ טימ ןדַאלעגנייא ךימ טָאה ווָאלָאקָאס

 ןעגנוטיירעברָאֿפ טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,עידעּפָאלקיצנע רעניײמעגלַא

 .טעבְרַא רעשינכעט רעד ןיא טקילײטַאב ךימ בָאה'כ .ןבעגוצסױרַא
 זיא ןיגע רעצנַאג רעד לייוו ,טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה סָאד רעבָא

 הטרח טָאה עקירּפַא-םורד ןיא ןבדנ רעד לייוו ןרָאװעג טרידיווקיל

 ,טלעג ןייק רעמ טקישעג טשינ טָאה ןוא החטבה ןייז ןופ טַאהעג

 ירַאפ זיא ןבעגעג טָאה רע סָאװ םוכס רעטשרע רעד יו םעדכָאנ

 ,טייצ רעצרוק א ןופ ךשמ ןיא ןרָאװעג טרעצ

 ווָאלָאקָאס סָאװ ןסיזירק עטסרעווש יד ןופ רענייא ןעוועג זיא'ס

 -רָאטשרַאפ רעד טלייצרעד םעד ןגעוו רימ טָאה'ס ,טכַאמעגכרוד טָאה

 עטנעָאנ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא עכלעוו ,יקסוװעשילדָאּפ רענעב

 ,סווָאלָאקַאס טניירפ

 ןגעװ ןַאלּפ ס'םעהידחא ןופ ןטלַאהעג טשינ טָאה ווָאלַאקַאס

 טימ טגינגַאב טשינ ךיז טָאה רע ,"תודהיה רצוא, םעד ןבעגסיורַא

 טקנערשַאב ךיז טָאה סָאװ גנומענרעטנוא רעד ןגעק קיטירק רעפרַאש

 טָאה רע רָאנ ,רוטלוק רעשיאערבעה רעד ןופ תֹומַא יד יד ןיא זיולב
 -ןעטײדַאב א ןבעג וצ ןכָארּפשרַאפ םיא טָאה סָאװ ןבדנ א טכוזעגּפָא

 עידעּפָאלקיצנע עניײמעגלַא ןַא ןבעגוצסױרַא קעווצ ןרַאפ םוכס ןקיד

 רעד ןופ עטַאר עטשרע יד ןמוקַאב טָאה רע רָאנ יו ,שיאערבעה ןיא

 טעברַא רעד וצ ןטָארטעגוצ ךיילג ווָאלָאקָאס זיא ,עמוס רעטגָאזעגוצ

 טלעג סָאד .טנַאה רעטיירב ַא טימ עיצקַאדער יד טריזינַאגרַא ןוא
 ןעוועג זיא רע ןוא טייצ רעצרוק ַא ןופ ףיול ןיא ןעגנגאגעצ ךיז זיא

 ןרָאװעג רָאלק זיא סע ןעוװ ,טעברַא יד ןסיירוצרעביא ןעגנוווצעג

 ,ןעמוקַאב טשינ ןבדנ ןטנָאמרעד םעד ןופ טלעג ןייק רעמ טעוװ רע זַא

 סָאװ טלעג עמוס יד .טַאהעג טשינ רע טָאה רֹוקמ רעדנַא ןייק ןוא

 ,סיוא טעז ,ןיילק ןעוועג טשינ זיא ןבדנ ןופ ןמוקַאב טַאהעג טָאה רע

 זא ,ליפעג ערעטיב סָאד ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא גנושיוטנַא רעד וצ ןוא

 םיא טָאה'מ סָאװ ,טלעג סָאד ןטיהוצּפא דנאטשמיא טשינ ןיא רע
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 רוד ןיימ ןופ

 טקידלושַאב םיא טָאה סָאוו רענייא ןליפַא ןעוועג זיא'ס .טױרטרַאפנָא

 ןעגנולעג טשינ ןליפא םיא זיא'ס לייוו ,טלעג סָאד ןדנעװשרַאפ ןיא

 ןופ עיצקַאדער יד ןוטעג טָאה סע יװ טפעה-רעטסומ ַא ןבעגוצסיֹורַא

 "פיוא ןוא ןטלַאהעגסױא טשינ טָאה יז ךיוא סָאװ ,"תודהיה רצוא,

 .ןעלטימ ןיא לגנַאמ בילוצ ןריטסיזקע טרעהעג

 ערעדנוזַאב ַא ןעמונראפ ווָאלָאקָאס טָאה חוכױו-ַאדנַאגוא םעגיא

 -ירּפ ןיא גנולעטש רעייז טרילומרָאפ ןבָאה עגנוי יד תעב ,גנולעטש

 ןיא ןכַארטשעגרעטנוא ווָאלָאקָאס טָאה ןטקנוּפ עשיטַאמנָארּפ-לעיפיצ

 ףרַאד'מ זַא -- םירקיעה רקיע םעד טייקיטעט ןוא ןעלקיטרַא ענייז
 לָאז ןילּפיצסיד יד ןוא ןרעוו בורח טשיג לָאז עיצַאזינַאגרָא יד ןטיה
 -ַאקַאס זיולב טשינ ןעוועג טלוב ייברעד זיא סע ,ןרעװ ןכָארבעג טשינ

 ןגעק ,ןעגנודײשטנַא עמערטסקע ןגעק ןליוומוא רעכעלנעוועג סווָאל

 ,סָאמ ערעסערג ַא ךסא ןיא ,רָאנ ,(! ןדיינשוצ) "ורוזג , פיצנירּפ םעד

 זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עסיורג יד טעװ רעמָאט ,גרָאז עסיורג יד

 ןרעוו בורח ,ןלצרעה ךרוד ןרָאװעג טלעטשעגפיוא ימ ליפ ױזַא טימ

 והות ןופ בצמ םוצ ןרעקקירוצ רעדיוו טעװ טלעװ עשידיי יד ןוא

 רענעי ןיא יו יוזא ןקיטלעוװעג רעדיוו טעװ עיכרַאנַא יד ןוא וחֹובֹו

 רעד ןעוועג זיא "הריפצה,  .םוינויצ ןופ ןעמוקפיוא ןרַאפ חפוקת

 ןוא ?עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רעקידיײטרַאפ יד , ןופ ןאגרָא עסערפ
 ןיא ןוא ןלױּפ ןיא גיחנמ רעקיטסייג רעייז ןעוועג זיא ווָאלָאקָאס

 ,דנַאלסור

 ןרָאװעג טלייוװװעגסױא ווָאלָאקָאס זיא סערגנָאק ןטעביז ןפיוא

 עשיסור יד ןופ רענייא ןיא טעטימָאק-סנָאיצקַא ןופ דילגטימ סלַא

 -עגרעכיא ןיא ןלױוּפ-שיסור ץנַאג ןוא (עטקיטכעמלוּפַאב) םישרומ

 ןיב ךיא .ץנעטעּפמָאק רעלענָאיצַאינַאגרָא ןייז וצ ןרָאװעג ןבעג

 .ָארויב-זיירק ןופ רָאטערקעס סלַא ןטעברַא וצ ןרָאװעג ןדאלעגגייא

 הציחמ רעד ןיא ןטעברַא ןביױהעגנָא ךיא בָאה לָאמ ןטשרע םוצ

 "ַאגרָא טימ ןבעגעגּפָא ךיז קיגעוװ רע טָאה ,שיטקַאֿפ ,ןװאלָאקָאס ןופ

 ןלייוו טייצ קינעוו טלָאמעד טגעלפ רע ,טעברַא עיצַאטיגַא ןוא ריזינ

 "סיוא ןייק ןוא גרובסרעטעּפ ןייק ןזייר ךסָא טגעלפ רע ,עשרָאװ ןיא

 ענייז טווורפעג טָאה רע ןעוֶו טייצ ַא ןעוועג טלָאמעד זיא סע .,דנַאל

 ייגער רעשירַאצ רעד טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא עשיטשילָאּפ ןיא תוחוכ
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 םיובגירג קחצי

 ןוא רעטסינימ-סנַאניפ רעשיסור רעד ,ןץ'עטיוו טימ סרעדנוזַאב ,גנור

 ,רעימערּפ רעקידרעטעּפש

 ןבָאה'ס ,דנַאלסור ןיא ןזָאלב ןבױהעגנָא ןבָאה ןטניוו-סגנילירפ
 -נענרעד סָאװ עיצולָאװער רעד ןופ ןרענוד עטייוו יד טרעהעג ךיז

 -ער עלענעיצוטיטסנָאק ןגעוו ןסעומש ןביוהעגנָא טָאה'מ ,ךיז ןרעט

 ןוא טפַאשלעזעג רעשיסור רעד ןיא .טנעמַאלרַאּפ ַא ןגעוו ,ןמרָאפ

 ,גגוגעווַאב עסיורג ַא ןעוועג זיא רעקלעפ עטקירדרעטנוא יד ןשיווצ

 זיא סע זַא ןענופעגסיוא ווָאלָאקַאס טָאה ןעגנוגנידַאב יד טָא ייב ןוא

 -אבכיילג ןגעוו ןעגנולדנַאהרעטנוא ןביוהוצנָא טנעמָאמ רעד ןעמוקעג

 ,ןליוּפ ןיא ןוא דנַאלסור ןיא ןדיי יד רַאפ גנוקיטכער

 ןעגנולדנאהרעטנוא עקיזָאד יד ןופ םיטרפ יד טשיג ןעק ךיא

 טָאה עשרַאוו ןיא םיברוקמ ענייז ןופ רעצימע וצ טשינ ביולג'כ ןוא

 וצ ךיז טַאהעג ביל טשינ טָאה ווָאלָאקָאס ,ייז ןגעוו טסווועג סעפע

 -רַאפ ,םיברוקמ ענייז טימ רענעלּפ ןוא ןקנַאדעג ענייז טימ ןלייט

 םעד ,רימ ןלייצרעד וצ ,ןלַאפעגנייא טשינ םיא זיא'ס זַא ,ךיז טייטש
 יגולדנַאהרעטנוא יד טָא ןופ סָאװ סעּפע ,ָארויב-זיירק ןופ רַאטערקעס
 ,טעברַא עשיטיסינויצ יד ןוט וצ ןבעגעגרעביא רע טָאה רימ .ןעג

 רָאנ ןוא ןעניירַאפ עשיטסינויצ יד ֹוצ ווירב ןוא ןרַאלוקריצ ןריגַאדער

 סע ןעוו .סעיצקורטסניא ןוא תוצע ןבעג רימ טגעלפ רע ןעוו -- ןטלעז

 ןעוועג טשינ רע זיא 1905 רָאי ןיא עיצולָאוװער יד ןכָארבעגסיױא טָאה

 רעשיטסינויצ רעד טימ טריפעגנָא שיטקַאפ בָאה ךיא ןוא ,עשרַאװ ןיא

 יד ןכיירטשוצרעטנוא טימָאב ךימ בָאה'כ ,ןליוּפ ןיא עיצַאזינַאגרַא

 יײטְקַא ערענַאיצולַאװער יד יבגל עיניל עשיטסינויצ ןוא עלַאנַאיצַאנ

 ,ןלױּפ ןיא סַאג עשידיי יד טשרעהַאב טלָאמעד ןבָאה סָאװ ןטעטיוו
 סָאװ "ףַארגעלעט , ןיא ןעלקיטרַא ןוא ןפורפיוא ןופ ףליה רעד טימ

 "טסעפ בָאה'ב .שידיי ןיא ןבעגוצסױרַא ןבױהעגנָא טָאה ווָאלָאקַאס

 ןרענָאיצולַאװער םעניא גנולעטש רעדנוזאב רעזדנוא טלעטשעג

 רעשיטילָאּפ ןיא גנולעטש עלַאקידַאר ןוא עשיטסינויצ ַא ,רַאװריוו

 יעטש רעקיזָאד רעד ןגעק טרינָאּפָא טשינ טָאה ווָאלָאקָאס ,טכיזניה

 רימ זיא'ס ,סעיצקורטסניא ענייז ןיא טשינ ןוא ווירב ןיא טשינ גנול

 ןרירַאב וצ ןװָאלָאקַאס טימ ןסעומש עניימ ןיא ןמוקעגסיוא טשינ

 טרעהעג טשינ בָאה'כ ,הפוקת רעד טָא ןיא םיא טימ טעברַאטימ ןיימ

 -עט רעקיטלָאמעד ןיימ וצ גנואיצַאב ןייז ןעוועג זיא סָאװ ,םיא ןופ
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 א ןעוועג זיא יז זַא ןמענוצנָא טנורג ַא רעבָא בָאה'כ ,טייקיט

 | ,עוויטיזַאּפ

 רעקיזָאד רעד ןגעוו ןדייר וצ טַאהעג ןרעג טשינ טָאה זוָאלַאקַאס

 ןטייקירעווש ערעדנוזַאב ןופ הפוקת א םיא רַאֿפ ןעוועג זיא סע הפוקת

 "ףריטצה, יד ןרָאװעג טלעטשעגפָא טלַאמעד זיא סע ,ןלַאֿפכרוד זוא

 ,טניירפ ענייז ,ןטייקירעװש עלעיסנאניפ ןענַאטשטנע ןענעז סע ןוא

 "וצסורַא םיא טימאב קרַאטש ךיז ןבָאה שארב ןיקסוועשילדַאּפ טימ

 ,רעטנַאלּפ ןופ ןריפ

 טריטסערַא ךיא ןיב .ַארויביזירק םעניא טייקיטעט ןיימ תעמ

 ,םֹורֵא םישדח יירד ןיא ,הסיפת ןופ סיֹורַא ןיביפ ןעוו ןוא ,ןרָאװעג

 ךיוא .ןבעל םייב ?ףַארגעלעט, םעד ןענופעג טשינ ןיוש ךיא בָאה

 טקנופ ןעניישרעד וצ טרעהעגפיוא ןוא ןטלאהעגסיוא טשינ סָאה רע

 ,םיא רַאֿפ "הריפצה, לד יוד

 ןוא עשילײּפ יד טקידנערַאֿפ ךיז טָאה ןבעל סזָאלָאקָאס ןיא

 ןייק ןגױצעגרעבירַא ךיז טָאה עילימָאפ ןַײז ,הפוקת רעוװעשרַאוו

 י-לַארעגעג ןופ ןטסָאּפ םעד ןעמונעגרעביא טָאה רע ןוא דנַאלסיױוא

 ,ןלעק ןיא עיצַאזינַאגרָא-טלעװ רעשיטסינויצ רעד ןופ רַאטערקעס

 ,ןליוט ןייק טרעקעגקירוצ טשינ רעמ ךיז ןוא

 "קַאדער רעה  ןייז וצ טרעהעגפיוא טָאה (וָאלַאקַאס) ס"נ רעד
 טעברַא רעשיטסינויצ רעד ןבעגעגרעביא ןצנאגניא ךיז טָאה ןוא *רָאט

 .עיצַאזיגַאגרַא רעד ןוֿפ גנוריפנָא רעד ןוא

 עשראוו ןיא טסאג א

 ,טסַאג סלַא ,עשרַאװ ןייק ,זדנוא וצ ןמוקעג זיא זוָאלָאקַאס

 ןשיליוּפ ןגעוו ןדייר טנעקעג טשינ טָאה'מ ןשוו ,ןטייצ ןעוועג

 ןוא ןכעלטּפַאשלעזעג ריא ןגעוו ,עשרָאװ ןשידיי ןגעוו ,םוטנדיי

 ןמָאנ םעד ,הרוש רעטשרע ןיא ,ןענַאמרעד טשינ ןוא ןבעל ןלערוטלוק

 תורוד עקינייא טימ ןדנוכרַאֿפ ןעוועג ןמָאנ ןייז ךָאד זיא ,וָאלַאקַאס

 ןיא ןוא הלכשה רעד ןופ הפוקת רעד ןיא ,ןליוּפ ןיא ןהעל שידיי

 רעד ןעוועג זיא רע .גנובעלפיוא רעשיטסינויצ רעד ןוֿפ הפוקת רעד

 גגַאגסױרַא םעד ןענעכײצַאב סָאװ ,ןרָאי עקיזָאד יד ןיא רעזייוו-געוו

 יפיוא םעד ןוא ,טלעוו רעטיירב רעד ףיוא לסעג ןשידיי ןגנע םענופ

 םיא ןיא ,טימ ןייז ןיא טציא ןעייטש רימ סָאװ ןבעל םעיינ םשנופ םוק
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 ןופ ,קורדסיוא ןקיטסייג ריא ןענופעג םוטנדיי עשיליוּפ סָאד טָאה

 זיב שרדמה תיב ןוא לביטש ןופ סױרַא זיא סָאװ ץנעגילעטניא רעד

 זיא ןמעלַא רַאפ ,שטנעמ-סקלָאפ ןוא "תיבה-לעב, ןשידיי ןטושּפ םעד

 -סקלָאפ רעטנעקרענַא ןַא ,רעזייוהגעוו ןוא רערעל ַא ןעוועג רע

 טסיורגעג ךיז ןוא ןעוועג ץלָאטש ןיא קלָאפ סָאד ןמעוו ףיוא גיהנמ

 ןייז וצ ,עשרַאוװ ןייק טסַאג סלַא ןמוקעג רע זיא טָא ןוא .םיא טימ

 ןעוועג טשינ רע זיא רָאי 18 ,ןדיי עשיליוּפ ענייז וצ ,עשרַאװ ןשידיי

 .טרעדנעעג ןכַאז ליפ ךיז ןבָאה טייצ רעד טָא ןיא ,עשרַאוװ ןיא

 םיגיהנמ עטבילַאב יד ןופ רענייא סלַא ןגיטשעגפיוא זיא ווָאלָאקָאס

 רעד ןיא טעטכַאעג ןוא טנַאקַאב זיא ןעמָאנ ןייז .קלָאפ ןשידיי םענופ

 ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא .טלעוו רעשידיי רעצנַאג

 וּפ ןופ ,לערוטלוק ןוא ,ךעלטּפַאשלעזעג ,שיטילָאּפ ,גייטשפיוא ןַא

 ןרָאװעג ,קידנעטשטסבלעז ןרָאװעג לכ-םדוק זיא סע ,םוטנדיי ןשיל

 -יוהעגפיוא ןַא טימ ץלָאטש ןוא ,םוטנדיי ןשיסור םענופ קיגנעהּפָאמוא

 ןשידיײלַאנַאיצאג םעניא םוטנדיי עשיליוּפ סָאד טייטש ּפָאק םענעב

 זיא ןוָאלָאקָאס ,טכער עלַאנָאיצַאנ ןוא עכעלשטנעמ עריא רַאפ ,ףמַאק

 .ףמַאק ןקיזָאד םעד ןופ רענָאיּפ ןוא רעגָאזנָא ,רעביוהנָא רעד ןעוועג

 -רעניא ןיא ןעמרָאפ סנעבעל עיינ עריא טפַאש םוטנדיי עשיליופ סָאד

 עריא טפיטרַאפ ןוא סיוא טרעטיירב ,לגנַארעג ןכעלרעסיוא ןוא ןכעל

 שימרוטש ַא טבעל םוטנדיי עשיליוּפ סָאד .טייקיטעט ןוא ןעגנובערטש

 חוכ-סגנופַאש ,טסייג-סגנומענרעטנוא ,טעטױוװיטקַא ןיא ךייר ,ןבעל

 ,ווָאלָאקָאס ןוא .טלעוו רעד רָאג ףיוא קלָאפ ןשידיי ןפיוא העּפשה ןוא

 ןבָאה טעװ ,ןבעל שידיי יינ רעזדנוא ןופ רעיוב-טפיוה יד ןופ רענייא

 טַאט ןיא ןשינערעקרעביא ןוא ןעגנורעדנע יד ןעז וצ טייקכעלגעמ יד

 סָאװ ךעלדנרעק יד ייז ןיא ןענעקרעד יַאדװַא טעוװ רע : קנַאדעג ןוא

 א ןבעגעג ןוא ןסקַאוװעג ,ןעגנַאגעגפױוא ןענעז ייז יו ,טייזרַאפ רע

 יד ןופ םענייא טשינ ןורכז ןיא ןכַאמ קידעבעל טעוו רע .טכורפ עכייר

 טָאה רע ןכלעוו קנַאדעג ַא רעדָא ,"הריפצה , רעד ןיא ןעלקיטרַא ליפ

 ,ןרָאי טימ קירוצ טקידערּפעג

 יעגוצ ייז יד ןוא ןטסינויצ יד ןופ רעגַאל םעניא רָאנ טשינ ןוא

 ,ימ ןייז ןופ טכורפ יד ןעז רע טעוװ ןזיירק ןוא ןעגנוריפורג עקירעה

 סרעדנוזַאב ןוא ,רענגעק יד ןופ רעגַאל םעניא רעמ ךסַא ךיוא רָאנ

 :ףור ןטימ טעדנעוועג לָאמַא ךיז טָאה רֹׂש עכלעוו ֹוצ ,סטכער ןופ יד
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 שירעס יד סעמדיועג רע טָאה ייז סָאװ ,יךץהנעטסיוא ךיז קיל 7

 רע ןעװ ןױעדנוו יארווא ךיו סעוו רע ,"ןגביה ןברמל, 1 עלקיטי ױא
 ע גן וצ יי 6: . פה גל 1 4 יו =  ף מל 4 = לי סט י6 שה ר

 זקנאדעג עגייז ןרעוועג ןמובענבֶא ןענעז סע טייה יו ןלעטסשפשטפ סעוו.

 םיא טלָאװעג טשינ ןוא ןרעוא ערעייז ןכאמוצ ןגעלפ טאוו יד ליב

 טָאה רע טָאװ גנונעװַאב יד טָא 1 גנונעוואב טשישטינייצ יד ןוא

 ד זיא ךלהמ א ראט סָאװ -- טפירש ןוא טראװ טימ ןגיוצעגפיוא

 ופיסַא יד ןופ ןטטצ יד ןופ !בעט עטשרע ענעי טייז ןעגנַאגעגּפָא

 -- ןנָאט רצ טנגײה ןעגעטימ ע"שזרנרא ןיב "לָאז ןשילגגע גע גיא

 -ָאשרַא ח ףעד ןיא חעפשה ךוא טכַאמ ראט ףמאק ןופ ביוהנא םענופ-

 ןזָאלַאקַאט ןריפניירַא טווורפעג טאה'מ ןעוו געט יד טגיז ,הלהק רעוו

 .גָאט ןצ סגייה ןינ הלהק רעטעשראוו רעד ןופ גנוטלַאװרעט רעד ךיא

 רעשידיי רעד ןךיא ץשלפ טטיה םעד ןעמעגראפ ןטטסיגהיצ יד ןעוו
 יי יא יא יא יי יא יי יי יי יא יא = יי יי יי יי
 ערש ר ב6 עלַא ךַאב ךי ןסעלש ר ךאב ןךוא ןרירפ טא סטפאשלצעזעג

 טעברַא ערעװש ןוא ימ ,ןשינרעטַאמ ךוא ןדייל ךרמ ןרָאי ךַאנ
 ןפ ךיז ןענעגעגאב ךוא ןעזרעדיוו ךופ בעט ןעמוקעג רעדיוו ןענעז
 טקנ9כעג טָאה רע ןכלעװ ךַאג ,םושגדיי ןשוליופ ןטימ ןזָאלַאקַאס
 טָאה רע ןפלעוװ ןוש ןואב ןוא לאוק ךעד ןעוועג ןיא טָאװ ,ןוָאי עלַא

 סע קערנַא טנעמעה בעט עקילַאטַא יד ןךיא יה ,תקיני ךייז ךנלוצעג

 ןייז ןרעה ןזָאל רעדיוו ןוטלָאקאס זדנוא טעוװ .רעייט יוזא ןדנוא זיא
 ערעווש רעליז ,שרעווש עקיוד יד ןיא ,שרע'ה ןייל זי סיורג דוד ,סרָאח

 ,ןדגוא ראט יירפ טציא ןיא געוו רעד זַא ,טגיימעג ןבָאה רימ !
 לוֿפ געוו רעד ולא טָא ןוא ,גנוזיילושז ןוא ,םוקמיוא ןופ בשר רשח
 טשיג טעז'מ זא ,טייוו ןוא ג1847 ךוא ןעגנולניורטש ןוא םילושכמ
 י+ ןיא קפס רעד ןיירא טנגירד לָאמגייא טשיג .םענייז ףוס םעד
 ערשזדנוא ןצכעל טנעמָאפ אזא ןיא ,תוחוכ יז טא טכאווש ןוא רשצרעה
 םעד ןטכניילַאב ,עדוווכ יד ןבעלַאב לָאז סָאװ טראוו א ךַאנ תומשנ
 לפייווצ טעד ןוא טייקידימ יד ןביירטראפ .חנומא יד ןקיראטש גער
 .ליצ ןטראגעג םוצ געוו ןפיוא ןטנַאוירָאה עלינ ןעגעפע ךוא

 רעד ,תוצילמ ענעזָאלנעגפױא טעיפ טָאה סָאװ וָאלָאקַאס ךֹוג
 טעוה ,רשיח לכש םהצ ןכַאז ןײז ברקמ ןוֿפ רעטסיימ רעד
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 ףקיטביר םעד ןעניפעג טעוו סעכלעוו טראוו סָאד ןעניפעג רעכיז

 רצ ןליוו רעזדנוא ןדימש טעװ רע .רעצרעה ערעזדנוא ןיא .גנַאלקּפָא

 יעגסיֹוא רעזדנוא וצ ןסָאלשטנַא ןוא טרעטישרעדמוא רעטייוו ןייג

 ,ליצ ןטקנעב

 ווירב רעטצעל א

 סָאװ .ווָאלָאקָאס םוחנ ןופ ווירב רעטצעל רעד רימ רַאפ טגיל סע

 יא רע ןעוו שדוח םעניא ,ו"צרת רייא ןטניינ םעד ןבירשעג זיא

 ךיא ןכלעוו ןיא ,ווירב ןיימ ףיוא רעפטנע ןַא זיא סע ,ןברָאטשעג

 סולשַאב םעד ןרעפטנערַאּפ וצ ןוא ןשטייטרַאפ וצ טימַאב ךימ בָאה

 ןטנעצניינ ןפיוא ןרָאװעג טלייוועגסיוא זיא סָאװ ,גנוטייל רעד ןופ

 יצייוו זיא סערגנָאק סענעי ףיוא .1925 רָאי ןיא ,ןרעצול ןיא סערגנָאק

 טלייוועגסיוא זיא ווָאלָאקָאס ןוא טנעדיזערּפ סלַא ןעמוקעגקירוצ ןַאמ

 ,עיצַאוינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ טנעדיזערפ-ןרע סלַא ןרָאװעג

 ףימ ןעגעײל -- םעד ץוחַא ."דוסיח-ןרק, ןוא ?ץנעגַא רעשידיי,

 רעד ,זמר .ד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעג זיא סָאװ -- סולשַאב םעניא

 סערגנָאק רעד טפור, -- עיסימָאקיץנענאמרעפ רעד ןופ סעזערפ

 -ימָאק םעיינ םעד ןופ גנוריּפנָא יד ןמענרעביא לָאז רע ,ןװָאלָאקַאס

 -עטיל עשיאערבעה ןוא גנואיצרעד ,רוטלוק ןופ םינינע יד רַאפ טעט

 ךופ גנוריזינַאגרא רעד וצ ןפלעהוצ ןוא לארשייץרא ןיא רוטַאד

 ןרעוו טריזינַאגרָא ףרַאד טעטימָאק רעד .תולג ןיא ךוניח ןשיאערבעה

 דסומ ןגעוו סערגנָאק ןטנעצניינ ןופ סולשאב ןופ טנורג ןפיוא

 .?קילַאיב

 ןיא בצמ ןקידרעירפ םעד טלעטשעגקירוצ טָאה סולשַאב רעד

 סערגנָאק ןטנעצכַא םעד רַאפ יוװ ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד

 ןרָאװעג טלייוועגסיוא ווָאלָאקָאס זיא טלָאמעד ,1922 רָאי ןיא גַארּפ ןיא

 רעשידיי ןוא עיצַאינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ טנעדיזערּפ סלָא

 -רַאֿפ יד ןופ ןרָאװעג טלעטשעגנעמַאזוצ זיא גנוטייל יד ןוא ,ץנעגַא |

 ףיוא .ײטרַאּפ רעלַאקידַאר רעד ןוא לגילפ רעטעברַא ןופ רעייטש

 ףעד רַאפ געוו רעד טנעפעעג ,טנַאקַאב יוװ ,ךיז טָאה סערגנַאק רעד
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 יויצ רעד ןיא (י"אּפמ ןופ רעטעּפש) רעטעברַא יד ןופ עינָאמעגעה

 -- הנידמ רעד ןֹופ גנודנירג רעד טימ ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינ

 -עגעה יד ךיז טָאה סערגנָאק ןטנעצניינ ןפיוא .הנידמ רעד ןיא ךיוא

 -קירוצ ןעוועג ךעלגעמ ןיוש זיא סע זַא ,טקרַאטשעג טייוו ױזַא עינַאמ

 ןוא יחרזמ ןטימ עיצילַאָאק רעטיירב ַא ןופ םעטסיס םוצ ןרעקוצ

 טשינ ךָאנ טָאה רענַאקירעמַא יד ןופ העּפשה יד ,ןטסינויצ עניימעגלא

 טרעהעגנָא עלַא ןבָאה ייז ןוא ,טנייה סָאװ טקנופכױה םוצ טכיירגרעד

 טימ ןעמַאזוצ ,ןטסינויצ עניימעגלא יד ןופ עיצקארפ רעסיורג רעד ןצ

 .ןטסינויצ עלַאקידַאר יד

 ,ללעטשנעמַאװצ םעד טָא ןופ ןברק רעד ןעוועג זיא ווָאלַאקַאפ

 םיא ןוא ןטסָאּפ טנעדיזערּפ םוצ ןנַאמצליו טרעקעגקירוצ טָאה סאו

 טָא טימָאב ךיז טָאה'מ .טעברַא ריא ןוא גנוטייל רעד ןופ טקיטייזאב

 ןא ןבעגעגרעביא טיא טָאה'מ ;"ןסיזרָאפ, וצ םיא גנודיישטנא יד

 רעבָא ,טעברַא-רוטלוק יד -- טָאהעג ביל טָאה רע סָאװ טעברא

 ןסָאלשאב טשינ זיא'ס ןוא ,טעשזדוב ןייק טמיטשַאב טשינ טאה'מ

 -פיוא יד ןריזילַאער וצ גנולײטפָא ערעדנוזַאב א ןדנירג וצ ןרָאוושג

 רעגולק רעד רעבָא ,לעטשנַא ןא וו רעמ טשינ ןעוועג זיא סע ,ןכַאג

 ןייז .רעטסנרע ןַא זיא ןינע רעד זַא ןביולג טלָאװעג טָאה ווָאלַאקַאס

 ןקיעפסטעברַא ןַא ןדנירג וצ סעדגנַאק ןופ ףוס םייב ,ווורּפ רעטשרש

 טנעמָאמ ןכעלרעייפ םענעי ןיא רעבָא ,ןעגנולעג טשינ זיא טעטימַאק

 טָאה עיצַאװנַאגרָא רעשיטסיניצ רעד ראֿפ גנוטייל א ןפאש ןופ

 ןוט קילב ַא ןוא גנַאהרַאפ םעד ןביוהפיוא טלָאװעג טשינ וװָאלאקַאס

 רע רענָא .םיא רעטניה ןפַאשעג ךיז טָאװ סָאוו טייקידיזל רעד ןיא
 סגנונגעזעג ןייז טעד ןגעוו תודע טגָאז סע .טכעלש טליפעג ךיז טָאה

 עקידנעגלָאפ יד טימ ןבױהעגנָא ךיז טָאה עכלעוו עדייר קנַאד ןוא

 קגַאד ןטסקיצרַאה ןיימ ךייא ביג ךיא !סערגנַאק רעינושח : רעטרשוו

 ךימ קידנעלייווסױא טלייטעגוצ רימ טָאה ריא סָאװ דובכ םעד ראֿפ

 ןצנַאג ןטימ רעייט טלַאה ךיא זַא ,רימ טביולג .טנעדיזערפ-ןרע סלַא

 טידקמ טָאה ריא ןוא .דובכ ץבושח ןוא ןסיורג ןקיזָאד טםעד ןצראה

 ייברעד ןארַאֿפ טראפ ךָאד זיא סע ליוו ,הכמ רעד וצ האפור ַא ןעלוצג

 ןרָאי ליפ ױזַא טָאה סָאװ ןשטנעמ א טגָאז'מ ןעוו ,ןּפָאוט רעלעטיב ַא

 ףיױא סרעדנוזַאב ןֹוא ,ןטסָאּפ זיא טשינ רעסָאװ א ףיוא טעבראעג
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 :ףרַאד רע זַא ,טמַא ןַא רָאנ ןטסָאּפ ןייק טשינ זיא סָאװ ,ןטסָאּפ ַאזַא
 ,ענייז המשנ יד םיא רַאפ זיא סָאװ טעברַא יד ןזָאלרַאפ ןָא טנייה ןופ
 רעד ןופ ךיז ןדייש וצ רעווש רימ זיא'ס ןוא רעצ ַא סע זיא סיוועג
 טנעטיײצַאב טגרָאזעג ריא טָאה טָא ןוא ,טפַאשטנעדיזערּפ רעוויטקַא
 ,טעברַא ערעדנַא ןַא ןבעגעג רימ ןוא הָאופר א ראפ

 זיא רע ןבעגעג טשינ םיא ןעמ טָאה טעברַא עקידתושממ ןייק

 | ,טייז ַא ןיא ןרָאװעג טלעטשעגקעווַא

 .רַאפ ,ווָאלָאקָאס רימ טקנַאד רימ רַאפ טגיל סָאװ ווירב םעניא = |
 -עשעג יד ןופ) געט ערעווש יד ןיא טייצ ןענופעג בָאה'כ סָאוװ טעד
 .םיא וצ ןביירש וצ (ו"צרת רָאי ןיא ןשעינ

 -סינויצ רעד ןופ טפירשנכָאװ יד "םלועה, ןגעוו ןבירשעג בָאה'כ

 ןריפוצרעבירַא ןסָאלשַאב טָאה גנוטייל יד סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעשיט

 רעד ןופ עבַאגפיױא יד זעמוקַאב בָאה'כ .םילשורי ןייק ןָאדנָאל ןופ
 ,הרושב עטכעלש יד ןווָאלַאקָאס ןדלעמ וצ גנוטייל

 רע תעב ןװָאלָאקָאס ךרוד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ?םלועה ,, רעד

 ןופ גנוטייל רעד ןופ רַאטערקעט-לָארעגעג סלָא ןרָאװעג טלייוועג זיא

 "ַאטשעג זיא סע רעכלעוו ןופ שארב ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד

 יַאקָאס טנידעג טָאה טפירשנכָאװ עשיאערבעה יד טָא ;ןָאזפלָאװ ןענ

 ןטלַאּפש יד טָא ןופ ."הריפצה, ןייז רַאפ ץַאזרע טרָאס ַא טלַא ןווָאל

 ןזיוועג ,םיא טנױעלעג ,קלָאפ םוצ טדערעג רע טָאה "םלועה , ןֹופ

 .,הלואג ןוא םוקפיוא רַאֿפ ףמַאק ןיא ןוא ןבעל ןיא געוװ םעד

 ןוא ןריאורטסניא וצ ןעוועג ךעלגעמ טשינ זיא ןלעק ןופ רעבָא

 ןפרָאװרַאֿפ ַא טלָאמעד ןעוועג ןיא ןלעק .עשרַאװ ןופ יװ ןריפנָא

 ןופ ןעגנורעדַאפ עלעיציפָא יד ןוא ,טלעוװ רעשידיי רעד ןיא לקניוו

 זיא ענובירט יד -- עסיורג ןייק ןעועג טשינ ןעגעז ןטסינויצ יד

 םעד ןופ טלאטשעג יד ךיוא ןוא עקידוװעעזנָא ןייק ןעוועג טשינ

 גונעג ןעוועג טשינ זיא קלָאפ םוצ ריא ןופ טדערעג טָאה סָאװ ןשטנעמ

 עשידיי עסיורג טבעלעג ןבָאה סע ווו ןרעטנעצ יד ןיא ,קידוועעזנא

 -גכָאװ רעקיזָאד רעד וצ ןדנובעגוצ ךיז טָאה ווָאלַאקָאס רעבָא .ןסָאמ

 סע קרַאטש טייוו יו טסוװעג טשינ טָאה רענייק ךוא רענייז טפירש
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 רודו ןיימ ןופ

 בוא ןַא יו "םלועה, םעד טיהעגּפָא טָאה רע ,דנוב רעקיזָאד רעד זיא

 ,ענליוו ןייק ןריפוצרעבירא םיא ,עוועג םיכסמ טָאה רע ּפָאק ןיא
 יבא ,ןָאדנָאל ןייק רעדיוו ןוא זירַאּפ ןייק ,ןָאדנָאל ןייק ,סעדָא ןייק

 וצ ןסעגרַאֿפ טשינ לָאמנייק טָאה רע .ןכַאמרַאפ טשינ םיא לָאז'מ

 ןענעז סע ןעוו סרעדנוזַאב ,ענייז ןעלקיטרַא יד "םלושה. ןיא ןקיש

 זיא רע ןעוו ,םיצולּפ ןוא ,גנוטייצ רעד רָאפ ןטייצ עדעווש ןעמוקעג

 םיא ןעמ טָאה ,תוירחא ןוא טעברַא רעדעי ןופ ןרָאװעג טיירּפַאב

 ,גנוטייל רעיינ רעד ןופ ןעגנוזייוונָא יד טיול ,םילשורי ןופ טעדלעמעג

 םילשורי ןייק ןָאדנַאל ןופ טריפעגרעכירַא טרעוװ "םלועה, רעד זַא

 וצ רעביא טריפ'מ ןוא תושר ןייז ןופ סױרַא םיא טמענ'מ ,טסייה'ס

 -עפעש עקיצנייא סָאד ךיוא .גנוטייל רעיינ רעד ןופ עיציזָאּפסיד רעד

 טביור -- םוטכייר ןצנאג ןייז ןופ ןבילבעג ךָאנ זיא םיא סָאװ ,על

 ..םיא ןופ קעווא ןעמ

 ןררטנעצנַאק ןופ הפוקת ַא טלָאמעד ןבױהעגנָא ףךיז טָאה סע

 רענָאדנָאל רעד ןופ עיצַאדיװקיל רעד ןופ ,םילשורי ןיא גנוטייל יד

 יד םילשורי ןייק ןריפוצרעבירַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב ןזיא סע .חפוקת

 ןיא ןבילבעג ךָאנ ןיא סָאװ עטצעל יד ,גנולײטּפָא-עיצַאזינַאגרָא

 טעװ םילשורי ."םלועה, םעד ךיוא היא טימ ןעמַאזוצ ןוא ןאדנאל

 ןוא גנוגעװַאב רעד ןופ רעטנעצ רעקיצנייא רעד ןרעוו םעד ךרוד
 ןדיישטנא ןָא טציא ןופ טעװ םזינויצ ןופ לרוג רעד .עיצאזינַאגרא

 ןיא סָאװ גונעג זיא סע .ןַאדנַאל ןיא טשינ ןוא םילשורי ןיא ורעוו

 -יזערפ רעד טציז עירעּפמיא רעשיטירב רעד ןופ טָאטשטּפיױה רעד

 יּפִא רעשיטילָאּפ רעד ןופ רעטייל ןוא עיצַאזינאגרָא רעד ןופ טנעד

 ,טעברַא עשיטילַאּפ עכעלטנעגייא יד ,יקצעדַארב רָאסעּפָארּפ ;נולייט

 רעשיטירב רעד .םילשורי ןיא ןרעוװ ןָאטעג טעװ ,עכעלגעטיגָאט יד

 עטצנערגאבמוא ןעמוקַאב טָאה ,פָאקיַאװ לָארענעג ,דאסימַאקכיוה

 זיולב ןעגנודיישטנא ןרעוו ןמונעגנָא ןלעװ ןַאדנַאל ןיא ,ןטכַאמלופ

 עיינ יד ןסָאלשַאב ןוא ןטלַאהעג טָאה יוזַא ,ןגַארפ עקיד'רקיע יד ןיא

 רעד ןיא םילשורי ןופ חפוקת יד ןביוהעגנָא טימַאד טָאה ןוא גנוטייל

 ןופ הפוקת רעד וצ טריפרעד טָאה טָאװ ,עטכישעג רעשזטסינווצ

 ןַאגרַא עסערפ ןשיאערבעה םעד ןריפרעמירא סָאד ,לארשי  תנידמ

 ילוזער רעשיגַאל ַא ןטוועג זיא עיצאזינאגרַא רעשיטסינויצ רעד ןופ
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 .ךיז טסיזמוא טָאה ןיקשיסוא .גנַאגױקנַאדעג ןקיזָאד םעד ןופ טַאט

 ןופ ןעניוועג טשינ רָאג טעװ ?םלועה , רעד זַא ןזייווַאב וצ טימַאב

 -רַאפ יד ןיא טשינ ןוא ןכות ןיא טשינ ,םילשורי ןייק ןײגרעבירַא
 ןטלַאהסיױא טשינ טעװ רע ,םלוע-רענעייל ןשיװצ רענייז גנוטיירּפש

 -ילגטימ יד ךיוא ןוא ,ןענַאגרָא עשיאײטרַאּפ יד טימ ץנערוקנָאק יד

 ענעי ןיא ןעלקיטרַא ערעייז ןקורד ןרעג ןלעװ גנוטייל רעד ןופ רעד

 -רָאפ טוורפעג בָאה ךיא ךיוא ."םלועה, ןיא טשינ ןוא ןעגנוטייצ

 .טסיזמוא רעבָא -- ןוװָאלָאקַָאס טימ ןענעכער ךיז לָאז'מ זַא ןגָאלש

 טָאה ווָאלָאקָאס .ןביילב סע ןומ ױזַא ןוא ןרָאװעג רזגנ זיא הריזג יד

 טימ ןזיווַאב רימ טָאה רע .תומוערת לופ ווירב ַא רימ וצ ןביושעג

 סָאד םיא טרעטיכרַאפ'מ זַא ןוא ,הלווע ןַא םיא טוט'מ זַא םימעט ן"ק

 ןטנעמוגרַא עשידירוי ןוא עשילַארָאמ טימ טצונַאב ךיז טָאה רע .ןבעל

 רעבירעד ןוא "םלועה, םעד טעדנירגעג טָאה רע זַא ,ןזיווַאב רימ ןוא

 םיא לָאז'מ ןייז םיכסמ טשינ זומ רע ןוא םוטנעגייא ןייז רע זיא

 רעד טימ ווירב םעד ןבירשעג טָאה רע .תושר ןייז ןופ ןעמענסיורא

 ירד ףיוא תויתוא עקידלערעּפ טימ ,תורוש עטכידעג ןיא ,טנַאה

 -נוא ןוא טקעמעגסיוא טרָאו ַא ןליפַא לָאמנייא טשיג -- ךעלטעלב

 סיורג טימ ווירב םעד טנעיילעג בָאה'כ .רעטרעוו ךסָא ןכָארטשעגרעט

 ייירשרעביא לָאז'מ ןטעבעג בָאה'כ 1 ןוט טגעקעג ךיא בָאה טָאװ .רעצ

 ןופ דילגטימ םענייא ןדעי רַאפ סעיּפָאק לָאצ ַא ןיא ווירב םעד ןב

 ייז ןלָאז ,יײז וצ ודירב םעד טקישעגרעביא בָאה ןוא עוויטוקעזקע רעד

 טעוו רשפא ןינע םעד ןעלדנַאהַאב לָאמַאכָאנ ןלעוװ רימ ,ןענעייל ךיוא

 .ןָאט וצ ןזיוַאב טשינ סע ןבָאה רימ רעבָא ,הריזג יד ןגלײלּפָא ןעמ

 ןבלעז םעניא ןוא רייא ןטניינ םעד ןרָאװעג ןבירשעג זיא ווירב רעד

 לקיטרַא ןיימ טיירגעגוצ בָאה'כ ןעוו .ןברָאטשעג ווָאלָאקַאס זיא שדוח

 רירב םעד ךיא בָאה "רודה ינּפ, ךוב ןיימ רַאפ ןוװָאלָאקַאס ןגעוו

 -נַאגעג ןרָאלרַאפ זיא ווירב רעד זַא טרעלקעג בָאה'כ .ןענופעג טשינ

 -טנעפערַאפ זיא סע ןעוו ,ןופרעד רעצ סיורג טַאהעג בָאה'כ ןוא ןעג

 ןוא ןייבעג סווָאלָאקַאס ןריפרעכירא ןגעוו העידי יד ןרָאװעג טכיל

 טָאה סָאװ ,עטרבח סנעבעל עיירטעג ןייז ,יורפ ןייז ןופ ןייבעג סָאד

 יד טימ גנוריּפנָא ןוא טֿפַאשטריוװ-בוטש רעד ןופ לוע םעד ןגָארטעג

 ירַאפ ,ןענרעל ןענעק לָאז רעריא ןַאמ רעד ידכ ,םינינע עכעלטפעשעג

 ןענעקַאב ךיז ןוא רעדנעל ןזײרַאב ,ןביירש ,ןשינטנעק ענייז ןמָאקלופ
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 קילעפוצ ךיא בָאה -- עּפָאריײא ןיא ,"רוד ןשידיי ןופ םינט , םעד טימ

 לָאמַאכאנ טנעיילעג םיא בָאה'כ ,ןויאלַאקאס ןומ ווירב {

 ךופ עידעגארט עסיורג יד טקעלּפַטנַא רימ רַאַפ ךיז טָאהימ ןוא

 ןרָאװעג ןיא שרדמה'תימב רעקצַאלּפ ןופ סױרַא זיא סָאװ ןווָאלַאקָאט

 ןראועג ,עשראוו ןיא גנוטייצ רעשיאערבעה א ןופ רָאטקַאדער רעד

 ןדיי עשילױּפ יד ןופ רעזייוו-געוו ןוא רעיצרעד ,רעריפ-טרָאװ רעד

 ןלצרעה ןופ חנידמ רעד ןיא ןסָאלשעגגיײא ךיז ןוא

 רושָארב סלצרעה וצ ןגױצַאב שיטירק ךיז ףע סָאה רעירפ

 טָאה רע ןעוו קינעטרעטנוא ןרָאװעג םיא זיא רע רעבָא ,"טַאטשנדיי

 טימ טנַאקַאב ךיז ןוא ןדייר םיא טרעהעג ,לעזַאב ןיא ןעזעג םיא

 ןרָאי עגנוי ענייז ןיא טָאה סָאװ וָאלָאקַאס .רענעלפ עטגַאװעג ענייז

 ןופ םיקידצ יד ןשיווצ גיחנמ ןוא ןיבר ןייק ךיז רַאפ ןענופעג טשינ

 ןקיגיױפרַאש ןוא ןטכייל ַא טימ ןעוועג דנאטשמיא יא סָאװ ,ןליוט
 ילרָאק יד ןלַאטסעדעיּפ עכיוה ערעייז ןופ ןעמענוצרעטנורַא טָאּפש

 טפַאשלעזעג עטריזיליוויצ עצנַאג יד סָאװ ,רוטארעטיל רעד ןופ ןעייפ

 ךיז טָאה ןָאלַאקַאס רעד טָא -- ייז רַאֿפ ינק יד ףיוא ןלאפעג זיא

 ענייז טעמדיוועג ןוא ןלצרעה ןופ עיציזאפסיד רעד וצ טלעטשעג

 ,טלַאהניא ןַא טימ ןרָאװעג לופ זיא ןבעל ןייז .םזינויצ םעד תוחוכ

 טָאה רע ןוא ,ןגיוא ענייז ראפ טקעלפטנַא ךיז טָאה ליצ רעקילייה ַא

 ןקיזָאד םעד ןופ גנוריזילאער רעד רַאפ ןפמעק וצ טרעהעגפיוא טשינ

 טכַארבעג זייוונעפוטש טיא טָאה ףמַאק רעד טָא .ןבעל ץנַאג ןייז ליצ

 סע זיִב -- גנוריפנָא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןטְסָאּפ ןכיוה םוצ ןי

 ןרָאװעג טקורעגקעװַא זיא רע ןוא גָאט רערעטיב רעד ןעמוקעג זיא

 טנעמורטסניא רעדעי ןעמונעגעווַא םיא ליב זיא'ס ןוא ,טייז ַא ןיא

 טָאה ריא טימ סָאװ ,רעדעפ רעטשטנעבעג ןייז ץוחַא ,סולפנייא ןופ

 וצ רוירב ןטצעל ןייז .םענייז םעטָא ןטצעל םעד זיב טצונַאב ךיז רע

 :רעטרעוו עקידנרעטישרעד עקיזָאד יד טימ רע טקידנע ףימ

 ןעיובוצפיוא ןפלעח וצ רימ ןליוו ןטוג ןייד רַאפ ריד קנַאד א
 -- ןבעל ןיא גנונפָאה עצנַאג ןיימ ןוא סָאד .םייה ןיימ םילשורי ןיא
 "ווטלוק ןוא עשירַארעטיל ןעוט ןרעג ליוו ךיא ןוא רימ טלעפט+ סע

 רשפא ,ךייא טריסערעטניא סע בוא ,םגא .דנַאל רעזדנוא ןיא טעברא
 זיא סָאװ סָאד תמא זיא יצ ,ןרעוװ ריווועג ןייז טוג יֹוזַא ףיא טעו
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 טָאה'מ זַא .ןעגנוטייצ יד ןיא לָאמ עכעלטע ןרָאװעג טכעלטנעפערַאפ

 ַא יװ רעמ טשינ זיא'ס רעדָא ,זױה ַא רימ רַאֿפ ןעיוב וצ ןסָאלשַאב

 טשינ בָאה סָאװ ,עקינעוו ןופ רענייא ךיא ןיב לייוורעד .עמַאלקער

 טסייוו וד .לארשי ןוֿפ דרע רעד ףיוא דרע ןַאּפש ןייק טשינ ןוא ךַאד ַא

 רַאפ תוירחַא סיורג רימ ףיוא גָארטיפ ,הסנרפ ןופ לוש ןַא בָאה ךיא זַא

 י-לָאפרַאֿפ ןוא תושיגנ יד ןופ ןטילעג ליפ טָאה סָאװ ,עילימַאפ ןיימ

 רעכײר א ןעוועג ןיא סָאװ ,ןילרעב ןיא םעדייא ןיימ ךיוא) ןעגנוג

 וד (חגרדמ רעד ןופ ּפָארַא ןוא ןגעמרַאֿפ ןייז ןרָאלרַאפ טָאה ,ןַאמ

 טשינ ןיב ךיא זא ,ןייטשרַאפ ןײלַא טסעוו ןוא םינינע עניימ טסייוו

 + חחּפשמ רעד טימ ןרעדנַאװ ןעק שטנעמ ַא ןעוו ,רעטלע םעד ןיא רעמ

  טיירגעגוצ טָאה רע זַא סיורָאפ קידנעסיוו טשינ ,קעטָאילבינ ןוא
 ןעגעק וצ ידכ ,סיפ יד רעטנוא טנורג ןטסעפ ַא ןוא םייח ַא ךיז רַאפ

 רעז ץאש ךיא סָאװ ,ןליוו ןטסעב ןייד ייב ,ךַאז יד טָא ,קיאור ןטעברַא

 ,יףרטוצ ייז וצ בָאװ'כ סָאװ ,םירבח יד ןופ ןליוו ןטוג םעד ןוא ,ךיוה

 רעבא .טכאגרעביא ןרעװ ןפאשעג טשינ ןעק ןוא טייצ טגנַאלרַאֿפ

 רעד ןופ ןובשח ןפיוא ָאד טלעו ןיימ כורח טשינ טכַאמ לייוורעד

 רעטרעוו עקיטכיר יד טָא טכַא ןיא טמענ ,לארשי"ץרא ןיא טפנוקוצ

 טעמכ .שטנעמ רעיירטעג א ,וד סרעדנוזַאב ןוא ךייא גָאז ךיא סָאװ

 ,טוטורט וד ךיוא, -- לעביארַאפ ןייק טשינ בָאה ,ןגָאז רייד טלאוװעג

 "3 ףלמ ןגעק טסיב ,ןוז ןיימ

 תא רףעטרעװ ענייז ףױא טכא ןייק טגיײלעג טשיג ןבָאה רימ

 ןרָאװעג ןפראוועג ןענעז רימ .טליפרעד טשינ השקמ ןייז ןנאה רימ

 ןעוועג ןענעז רעצרעה ערעודנוא ןוא טייצ רעד ןופ םרוטש םעניא

 ,הלפמ ,עטַאוװרֿפ ןוא ענײמעגלַא ,ןכַאז ערעדנא טימ ןעמונרַאפ

 ודנוא ןנָאה סָאװ תונוחצנ לסיב ַא ןוא סעּפָארטסַאטַאק ,ןקילגמוא

 טָאה יקסוועשילדָאֿפ יו טניירפ ןוא ,זיירפ ןרעיוהעגמוא זַא טסָאקעג

 ןלָאז סָאװ טניירפ ערעדנא ךיוא ןוא טַאװעג טשינ זזָאלָאקַאס ןיוש

 .םיא רַאפ ןעוט סעּפע ןלעוו ןוא תלוכיב ןייז

 טשינ ,םילשורי ןיא זיוה ןייק םיא ראֿפ טיובעג טשינ טָאה'מ

 ףיוא ןוא ,טױט ןכַאנ קנעדנַא ןייז וצ טשינ ןוא םענייז ןבעל םייב

 טשרע ןעוועג הכוו רע טָאה םיאישנ יד ןופ גראב ןפיוא רבק ַא וצ

 טגָארט סָאװ זױה-ןטסילאגרושז ַא וצ ןוא םורא רָאי קיצנַאװצ ןוא
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 רוד ןיימ ןופ

 חוכ ןטימ זיא סָאװ ,טסילַאנױװשז ןטסערג ןופ ןמָאנ טעד ,ןמָאנ ןייז

 רעד ןופ טנעדיוערפ ןופ טמא ןכיוה םוצ ןעגנאגרעד רעדעפ ןייז ןופ

 יד ןעוועג זיא יז ןעוו טלַאמעד ,עיצאזיגאגרַא-טלעװ רעשיטסינקא

 ."טגעוורעטנוא הנידמ
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 אירול ףסוי ר"ד

 ןיא עשרַאוװ ןיא ָאירורל ףסוי ר"ד טימ טנעגעגַאב ךימ בָאה'ב

 ַא ןופ רעטייל ַא ןעוועג זיא רע ןעוו ,טרעדנוהרָאי םעד ןופ ביוהנא

 ,םיט םעד ןופ (רדח רעטרימרַאפער) ןקותמ רדח ַא ,לוש רעטַאוװירּפ

 ןוא תולג ןיא לוש-"תוברת, רעד ןופ רענגעגרָאפ ַא ןעוועג זיא סָאוװ

 שאר רעד ןעוועג זיא רע .לאושי-ץרא ןיא ץענילוש רעזדנוא ןופ

 ץנעגילעטגיא רעשידי רעד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ יד ףיוא םירבדמה

 ,טוינויצ ןשיטילָאּפ ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא טָאטש רעקיזָאד רעד ןיא

 ןופ רענגעק יד ךיוא ןללעוו וצ ןטסינויצ עקינעי יד ןופ רענייא

 ןבָאה ,עשידיי ןוא עשירָאטַאלימיסַא ,ןויירק עקניל יד ןופ םזינויצ

 זיס ןוא שיסור ןדייר טלָאמעד טגעלפ רע ,דובכ טימ ןגױצַאב ךיז

 ןלעטשקעװַא דלַאב םיא טעװ לרוג רעד זַא ,ןלַאפעגנײא טשינ טיא

 .שידיי ןיא טפיױרשנעכַאװ רעטסנרע רעטשרע רעד ןופ שאדמ

 ןיז ןגעק טמכ לוש ןייז ןופ ןרָאװעג ןעמונעגקעווַא זיא רע

 "די, םעד ןרינַאדער סָאד טנַאה ןייז ןיא ןעמונעגרעניא ןוא ,ןליוו

 ראו יד ןשיווצ ."ףסאיהא , ךרוד ןרָאוועג ןבעגעגסיורא זיא סָאװ

 ןיא טלעפייווצעג ןכָאה סָאװ ךס ַא ןעוועג ןענעז רעביירש רעוועש

 .רעביירש סלַא טנַאלַאט ןייז ןיא ןוא רָאטקַאדער סלַא טייקיאליפ ןייז

 עקיזַאד יד ןמענוטרעביא טרעגייוװעג קראטש ךיז טָאה ןיילַא רע ךיוא

 טפירשנעכאוו רעד ןופ ןרעמונ עטשרע יד ןופ ןיוש רעבָא .טעברַא

 סָאוו רַאטקַאדעד ַא ןענוטעג ןבָאה רימ זַא ,ןרָאװעג רָאלק זדנוא זיא

 דנַאטשמוא זיא סָאװ רָאטקַאדעד ַא ,ןמָאנ ןקיזָאד םעד וצ יואר זיא

 רע'ושח א ןופ ךױה רעד וצ טפירשנעכָאװ יד ןעגנערכוצפורַא
 יד רַאֿפ לוש א ,ןגארפ-סנעבעל ןוא רוטארעטיל רַאפ ענובירט

 .קיטייצביללג רעביירש ןוא רעגצייל

 ןראוועג ויא "די, רעד ןוא געט עקינעוו זיולב קעװַא ןענעז'ס
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 רוד ןיימ ןופ

 ךוא קנַאדעג ןשיטסינויצ ןוא ןלַאנַאיצַאנ ראֿפ גנוטייצ עלַארטנעצ ַא

 יםולש ןוא ץרפ ןופ ןעגנופַאש עבושח יד ,שידיי ןיא רוטַארעטיל רַאפ

 ,טפירשנעכָאװ רעקיזָאד רעד ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענעז םכילע

 "רעד רעטעּפש טָאה סָאװ ׁשֵא ןוא גרעבמַאנ רענעברָאטשרַאֿפ רעד

 "טפיױש רעטנַאקַאב-טלעװ סלַא ערעירַאק רעסיורג ַא וצ טכיירג

 טפירשנגעכָאוװ רעד ןיא טירש עטשרע רעליז טכַאמעג ןבאה ,רעלעטש

 ,אירול ןופ

 ,אברדא .גנוטייצ עקיטסולספמַאק ןייק ןוועג טשינ זיא "דוי;

 זיא'ס סָאװ סָאד ,טייקנעסאלעג ןייז טימ טנעכייצעגסיוא ךיז טָאה רע

 ךוא ןליטש ַא ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג זיא טרָאדז ןרָאװעג ןבירשעג

 טימ ןדָאלעגנָא ָאקװד ןעוועג ןענעז ןטייצ יד ןוא ,ןָאט ןכעלפעה

 טַאהעג ןבָאה סָאװ עכלעזַא ןעוועג ןענעז סע םגה .םרוטש"נרע

 טָאה ,טײקנעסַאלעג ןוא טייקליטש רעד טָא רַאפ ָאירול וצ תונעט

 טײקגעסַאלעג יד זא ,טפױהַאב וצ טגָאװעג טשינ רענייק רעבָא

 ןבָאה עלַא לייוו ,טייקיטליגכיילג רַאפ רעדָא ,דהּפ ןופ טמַאטש

 ינַאהַאב יד ֹוצ גנואיצַאב רעטסנרע רעד ןופ טמאטש יז זַא טליפעג

 ןטיהוצּפָא גרָאז רעד ןופ ,רוטַארעטיל רעד וצ ןוא ןגַארפ עטלעד

 .רענעייל יד ןופ דובכ ןוא טרָאװ ןטקורדעג םענופ דובכ םעד

 'ךופ ןיז ןטסעב ןיא טפירשנכָאװ עשיטסינויצ ַא ןעוועג זיא "דו.

 ווא רעקיליב טימ ןעמונרַאֿפ טשינ ךיז טָאה רע ,טרָאװ ןקיזָאד םעד

 ײללטרַאּפיגנע ןייק ןעוועג טשינ ןיא סע .עדנַאגַאּפַארּפ רעקידנעיירש

 .סָאװ ןעמעלַא רַאפ טרָא ןַא ריא ןיא ןעוועג זיא סע .גנוטייצ עשיא

 טנרעלעג טָאה "דוי, רעד רעבָא .ןבעל ןשידיי םעניא טריסַאּפ טָאה

 "ערטש עשידיי יד ןופ ןיורק יד םזיניצ םעניא ןעז וצ רענעליל ענייז

 ןוא ןעגנוגנערטשנָא ןכַאמ וצ ,ןבעל ןלַאגַאיצַאנ ןעיירפ א וצ ןעגנוב

 ףןבעל םעד טָא וצ זכיירגרעד ראפ ףמֲאק ַא ןריפ

 סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא הפוקת סננובעלפיוא יד

 "ךויג ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןיא ,בױהעגנָא טלַאמעד ךיז טָאה

 ןכָארטשעגרעטנוא ןבָאה סָאד .ָאירול טרינאדער טָאװ סע ןכלעוו

 יד ,ךנירפ, ןיא רעבירא זיא ַאירול ןעו .רענגעק ענייז ךיוא

 גנוריגער עשירַאצ יד סָאוװ ,שידיי ןיא גנוטייציגָאט עשידיי עטשרע

 יא ,גרוברעטעפ ןקיטלאמעד ןךיא ןבעגוצסױהַא טבױלרעד טאה

 'ןוא ןרָאטקַאדער יד ןופ רעגייא זיולב ןעוועג .ַָאירול זיא ."דנילרפ,
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 םיובנירג קהחצי

 טָאה רע .טסייג ןייז ןיא ךעלסילשסיוא ןריֿפ םיא טנעקעג טשינ
 רעד ןופ ןַאגרָא ןַא רַאפ "דניירפ, טעד ןכַאמ וצ ןזיװַאב טשינ
 / סָאד רעבָא ,"דוי, רעד ןעוועג זיא סָאװ ,גנוגעװַאב רעשיטסינויצ
 "דיי, רעד טנעכייצעגסיוא ךיז טָאה סע עכלעוו טימ תולעמ בור
 "ךניירפ, רעד ךיוא ."דניירפ, ןיא ךיוא ןעניפעג טנעקעג ןעמ טָאה
 זיא רע ךיוא ,רעטנעצ רעשירַארעטיל ַא ןעוועג ,ןגיוצרעד טָאה
 -עדַא ןַא טשרעהעג טָאה םיא ןיא ךיוא ,קיטסול-ףמַאק ןעוועג טשינ
 ןופ "דניירפ,, ןופ ךיז ןרעטייוורעד סָאד ."דוי, ןיא יו טסייג רעקיל
 טזָאלרַאֿפ טָאה ָאירול סָאװ רַאֿפ הבס יד ןעוועג רעכיז זיא םזינויצ
 ,ענליוו ןייק רעבירַא זיא ןוא ענובירט עכיירסולפנייא ןוא עסיורג יד
 טפירשיןכָאו רעד ןופ עיצקַאדער יד ןעמונעגרעביא טָאה רע וו
 רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םענופ ןַאגרָא רעד ,?קלָאּפ עשידיי סָאד,
 ,דנאלסור ןלא עיצַאזינַאגרַָא רעשיטסינויצ

 יד ,געט ערעהש טכעלעגרעביא טלָאמעד טָאה םזינויצ רעד
 "יךיי רעד ףוא טקיטלעוװעג טָאה סָאװ גנוגעוװַאב ערענָאיצולָאװער
 יד .םֹויניצ םעד טרידיוקיל טעמכ טָאה דנַאלסור ןיא סַאג רעש
 ןכָאנ סיזירק ןרעווש ַא טכַאמעגכרוד טָאה עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ
 יַאגרַא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןזָאלרַאפ םעד ןוא ןלצרעה ןופ טוט
 יד ןַא טכַאדעג ךיז טָאה'ס .ןטסילַאירָאטירעט יד ךרוד עיצַאזינ
 טָאה יז יוװ טקנופ ,געוו םעד ןריולרַאפ טָאה גנוגעװַאב עשיטסינויצ
 עטשרע עריא ןטָארטעגסױא טָאה סָאװ רעד ,רעריפ ריא ןריולרַאפ

 טַאהעג טשינ ךַאנ זיא לארשייץרא ןיא קרעוו-יובפיוא סָאד ,ןגעטש
 טָאה לצרעה סָאװ עיצַאזינַאגרָא יד .ךאילש ןטיירב ןפיוא ףױרַא
 ןלצרעה ןיא ןביולג ןפיוא טריזַאב רקיע רעד ךיז טָאה סָאװ ,ןפַאשעג
 זיא'ס ןוא ןכערכנייא ןמונעג ךיז טָאה חוכ ןכעלרעדנווו ןייז ןיא
 ךיז וצ רעמ ןענעק טשינ ןוא ןלַאטניײא לָאז יז זַא רַאפעג ַא ןעוועג
 | .ןעמוק

 רַאּפעג רעקידנעָארד רעד טלעטשעגנעגעקטנַא ךיז ןבָאה טלָאמעד
 עשידיי סָאד , ייז ןשיוװצ ןוא גנוגעװַאב רעד ןופ ןטפירשנכָאװ ייר'ו
 טפירשנכָאװ ןייז ףיוא לפמעטש ןייז טגעלעג טָאה ָאירול ,?קלָאֿפ

 טלָאמעד ךיז ןבָאה סָאװ ןזַארפ עטסוּפ ענעזָאלבעגפיוא יד ןגעק

 ןיא ךיז ןבָאה סרעדנוזַאב ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא טכַאמעג טיירב

 וופ קעװַא ןענעז סָאװ ןטסימייס ןוא .ס.ס יד טנעכייצעגסיוא םעד
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 ןבָאה סָאװ סעיזוליא ןיא טגיוװרַאפ ךיז ןוא לארשי-ץרא ןוא םזינויצ

 סָאד טרעהעג ךיז טָאה ,ןבעל ןיא טלַאהנָא םֹוׁש ןייק טַאהעג טשינ

 "רעביא ןוא רעכיז ,שיגָאל ָאירול ןופ טרָאװ ענעגיווועג ןוא עקיאוד

 םעד וצ ןרעהוצוצ ךיז ןעגנווצעג רענגעק יד טָאה סָאוװ ,קידנעגייצ

 ןעמענוצנָא סע ףךיוא לָאמַא ןוא

 ןשיסור ןראפ ןטערטעגסיוא ןבָאה ןטפירשנעכָאװ עקיזָאד יד

 -רעטסינָאק רעד ןופ טריפעגסױרַא םיא ןוא געוו םעיינ ַא םזינויצ

 אירול ,ץנערעפנָאק רעסרָאפגניסלעה יד טיירגעגוצ ןֿבָאה ליז .עיצַאנ

 טשינ תועט ןייק בָאה ךיא ביוא ,טקילײטַאב טשינ ריא ןיא ךיז טָאה

 -לעה ןייק געוו ןייז ףיוא גרוברעטעפ ןיא ןרָאװעג טריטסערַא וע זיא

 -טימ סלא ,ץנערעפנָאק רעד ףיוא ןעמוק טנעקעג טשינ ןוא סראפגניס

 ןיא עיצַאזינַאגרַא-,טסיניצ רעד ןֹופ טעטימָאק-לַארטנעצ םענופ לג

 טלַא ןוא סרָאפנעסלעה ןיא ןרָאװעג טלייוועג זיא סָאװ ,דנאלסור

 ןיא טקילײטַאב ךיז ַאארול טָאה טפירשנעכַאװ ןייז ןופ רָאטקַאדער

 רעד ןופ געט יד ןיא ןרָאװעג ןוטעג זיא סָאװ טעברא עלַאסַאלַאק רעד

 םיצולפ ןוא .(טנעמַאלראפ רעשיסור) ַאמוד רעטייווצ ןוא רעטשרע

 ןעװעג הלוע טָאה ןוא טעברַא עקיזָאד יד ןטירעגרעביא רע סָאה

 ןעוועג הלרע טייצ רעגעי ןיא ןבָאה סע יו טקנופ לארשי-ץרא ןייק

 עצרוק א ךָאג .הילע רעטייווצ רעד ןופ ןשטנעמ יד לאושי-ץרא ןייק

 רעד ןיא םטויגעלַאק-רערעל םעניא ןטערטעגניירא ױע יא טייצ

 רעטעפש .ךארפשידומל רעשיאערבעה רעד טימ עיזאנמיג רעטשרע

 עיצַאזינַאגרָא-רערעל ועד ןופ שארב ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא רע זיא

 טָאה סָאװ ףמאק-ןכארפש םענביא רעריפנָא יז ןוש רענייא ןעוועג ןוא

 עכלעוו ,ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןופ ןוחצנ ןטימ טקידנעצג ךיז

 יץרא ןיא בושי ןשידיי םענופ ךארפש ךייר ןוא וש לז ז ןרָאװװעג זיא

 ןרַאֿפ ןעגנוגנידַאב יד ןרָאװעג ןטַאשעג ןענעז סע ןעוו ןוא ,לארשי

 ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא .ָאירול זיא יי ילַאנָאוצַאג יד ןעיובפיוא

 םעד ףיוא ןבילגעג ןוא דנַאל ןיא קרעוו-סגנואיצרעד םענופ שארב

 ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל ןויב ןטסָאּפ

 להגמ א ןופ .טקידנעראפ ךיז טָאה ןבעל ןייז ןופ זיירק רעד

 רענליא ,ןדיי ייב רָאטקַאדער א ןרָאװעג רע זיא *ןקותמ"רדח, ַא ןופ

 ףיוא טסייג ןייז ןופ ןעװעג עיּפשמ טָאה סָאװ ןרָאטקַאדער יד ןופ

 -עטיל יד טזָאלרַאֿפ רעטעּפש ןוא ,רוטַארעטיל ןוא קיטסיצילבופ רעד
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 םיובנירג קהחצי

 ןיא לוש ןוא גנואיצרע רֹעד וצ טרעקעגקירוצ ןוא עסערּפ ןוא רוטַאר

 ,דנַאלמייא
 רענעדײשַאב ַא ,ךיז ןיא רענעסָאלשרַאפ ַא שטנעמ ַא ןעוועג

 'ץשיוועג טשינ ןוא דובכ ןייק טגָאיעגכָאנ טשינ ,רענעטלַאהעגקירוצ ןוא

 ריז עבַאגפױא ןיימ טשינ זיאס .טפַאשרעה ןוא תואבג ךָאנ טוהל

 טָאוו ,דנַאל ןיא טעברַא ןייז ןופ לטיּפַאק ןפיוא רעיונעג ןלעטשוצּפָא

 יג בָאה'כ .טנעָאנ רעד ןופ ןעעז וצ היכז יד טַאהעג טשינ בָאהיּב

 טעֿברַא ןייז ןוא דנַאלסור ןיא ןבעל ןייז ןגעוו זיולב ןלייצרעד טלָאוז

 ץסלַאהעג סע בָאה'כ .שידיי ףיוא עסערּפ ןוא רוטַארעטיל רעד ןיא

 וש ַארומ טנורג ַא ןַארַאפ זיא סע לייוו ,ןוט וצ סע בוח ןיימ רַאפ

 םעניא הפוקת עקיזָאד יד ןסעגרַאפ טעוומ זַא זיולב טשינ ןבָאא
 .ןסעגרַאפ וצ יז ןעימַאב ךיז טעוו'מ רָאנ ,ָאירול ףסוי ןופ ןבעל
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 רענזיולק ףסוי

 ןביוהעגנָא ךיא בָאה קילַאיב ןוא רענזיולק ןופ "חולישח, םעגיא

 ןטכיזרעביא עניימ לעיצעטס ןוא ןעלקיטרַא עשיטסינויצ עניימ ןקורד

 ויא סָאװ םעהידחַא .עסערפ רעשיאערבעה ןוא רעשידיי רעד רשכיא

 ןטלַאהעגקירוצ ןוא קנַאדעג ןיא טגַאװעג ןוא טסיירד רעייז ןשוועג

 ןריגאדער סָאד ןבגעגרעביא טָאה ,טַאט רעד ןיא זזיטאװרעסנַאק ןוא

 רַאפ טכַאמעג םיא ןבָאה עכלעוו ,ןרָאטקַאדער ייווצ "חולישה, טעד

 ןוא ,רעכיז-טסבלעז ןוא שירפ ,קנוווש ןוא טומ ןופ טפירש-שדוח ַא

 יייווצ ףעקיטסייג רעד ןופ טיײרֿמַאב לאנרושז םעד ייז ןבאה רקיע רעד

 ןוא ןבעל ןשיוװצ גנודייש רעכעלטסניק רעד ןופ ,רענייז טייקיא

 ערעדנַא ןופ ףהטלוק ןוא ןבעל טעד ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ רוטלוק

 יעגנָא טשינ טָאה רענזיולק ,טייחשטנעמ רשצנַאג רעד ןופ ,דעקלפפ

 יד זא ,םעהידחא רעטטיימ ןוא רערעל ןייז ןופ קנַאדעג םעד ןעמונ

 ךיז ןקיטפעשַאב ןוא ןקנערשאט ךיז ףרַאד רוטארעטיל עשיאעידבצה

 ץמונעגסיורא טשיג טָאה רע .ןמעלנַארט ןוא ןגארפ עשידיי טימ זידלמ

 עגיימעגלַא יד "הולישח, םענופ זיירק"סגנוריטערעטניאדאפ .םענופ

 עשלדיי לָאנָאיצַאנ יד טסַאפעגפױא טָאה רע .ןמעלבָארּפ עכעלשטנשמ

 טעד ןופ לייט רששינַאגרָא ןַא יו ןעגנואיושנַא עשיטסינויל ןוא

 ןופ קעווא יו זיא סע .טייהשטנעמ רעד ןשיווצ קגנַארעג ןעיידיא

 ךלָאב סע טָאװ'מ .הרוחש-הרמ ןוא טייקיטלעפרעװש יד לָאנרושז

 -בוחינרשט .םיא ןיא טקורדעג טָאה'מ סָאװ רעדיל יד ןיא טלישרעד

 טלאמעד ןעגעז סָאװ ,עגנוי עטריטנַאלַאט שלא ןוא רואינש ,ץרפ ,,יקס

 ,רהטַארעטיל רעשיאערבעה רעד ןיא ןיײרַא

 טויורבעגפיוא ןבָאה סע ,םרוטשיברצ ךופ געט טלָאמעד ןעוועג

 .דגַאלסור ןיא ןעגנומיטש ערענגָאיצולַאװער יד רעקרַאטש לאמא סָאװ

 ןוא גנוגעוואפ רעשיטסינויצ רעד ןיא סיזירק רערעווש א ןעוועג



 ךוא חוכיוו-עדנַאגוא ןופ געט יד ןעמוקעג ןעגעז סע ,עיצַאזינַאגרק ריא

 "עג ךיז טָאה "חולישח, רעד .ןבעל סלצרעה ןיא רָאי עטצעל סָאד

 ןרַאפ ףמַאק םעד ןוא חוכיוו-עדנַאגוא םענופ ךעטנעצ םעניא טלעטש

 ןשידיי ןופ גנוגעװַאב-סנַאסָאנער רעד ןיא םיצנירּפילארשייץרא

 ףמאק ןֹוא גנוכַאװפוא רעשיטילַאּפ רעד ןופ רעטנעצ םעניא ,קלָאפ

 ןדגוברַאֿפ טשינ זיא ?עיצַאפיצנַאמע, עטרַאגעג יד זַא ,קנַאדעג ןראפ

 ,ןייזטסוווַאב עלַאנַאיצַאנ-שידיי סָאד ןבעגפיוא ןוא ןענעקיילרַאֿפ טימ

 קילאיב ןוא רענזיולק ןופ ?חולישה, רעד ,עטסקיטכיוו סָאד ןוא

 יסינויצ רעד ןופ םינינע יד וצ דצה ןמ ןעייטש וצ טרעהעגפיוא טָאה

 עשירפ יד רַאפ רעטנעצ רעד ןרָאװעג ןיא רע .שיצַאזינַאגרַא רעשיט

 רעכלעוו ייב ,טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ תוחוכ עקידנעזיורב ןוא

 גנואיושנָא-טלעװ ןייז ןופ טקנופנערב רעד ןעוועג זיא םזינויצ רעד

 סָאד רעמ ךָאנ ןוא ,טרָאװ ןבירשעג ןייז סָאװ רענזיולק .ןבעל ןייז ןּוא

 ןביולג ןפיט ַא טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג ןענעז טרָאװ עטגָאזעג

 -וצסיוא ןזיווַאב טָאה ,ןקנַאדעג"רקיע ענייז ןופ טייקיטכערעג רעד ןיא

 רענעייל ענייז ףיוא טײקיצרַאה ןוא גרָאז עפיט ,ןביולג ןייז ןלַארטש

 ,רערעהוצ ןוא

 יד ןרָאי ענני יד ןופ ךָאנ ןורכז ןיא ןבילברַאפ רימ יאס

 ןופ טלַארטשעגסױרַא ןבָאה סָאװ טיײקמערַאװ ןוא טכיל ,טײקיצרַאה

 םענעגנורדעגכרוד ןוא ןביולג ןפיט ,גנומענַאב ,טייקכעלנעזרעּפ ןייז

 ,טרָאוװ

 טײרּפַאב יװ טליפעג ךיז ערעגנוי רימ ןבָאה הציחמ ןייז ןיא

 ןיא יו ,טיײקידעכָאװ רעיורג רעכעלגעטיגָאט רעד ןופ לייוו א ףיוא

 ןָא טליפ ןוא ביל זיא סָאװ ,עטמיורטעגסיוא ןַא ,טלעוו רעדנַא ןָא

 -געצ ןשידיי ןופ ןברוח ןכָאנ .ךיירפ רעטנַאעג טשינ טימ ץרַאה סָאד

 טרָאד ןוא לארשייץרא ןייק רעבירַא רענזיולק זיא דנַאלסור ןיא רעט

 / .טעברַא עכעלטפַאשנעסיוו ןוא עשירַארעטיל ןייז טצעזעגרָאפ
 טיובעג טָאה סָאװ בור םעניא ןסָאלשעגנייא טשינ ךיז טָאה רע

 יד ,דנַאלגנע ןוא זדנוא ןשיווצ דנוב םעד קידנעצונסיוא דנַאל סָאד

 ןיא תוחילש ריא ןקנערשנייא ןביױהעגנָא טָאה סָאװ ,טכַאמ טַאדנַאמ

 רעד וצ טרעהעג טָאה רע .זדנוא יפלכ תוחטבה עריא ןוא דנַאל

 ,טש'רמולכ ,טָאה סָאװ ?"עיניל רעלַארענעג, רעד ןגעק עיציזָאּפָא

 עיסימ רעד יבגל דנַאלגנע ןופ טַארַאפ םעד טימ טכַאמעג םולש
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 רוד ןיימ ןופ

 יױופלַאה יד ןכעלטנעפעראפ ןטימ ,ךיז ףוא ןעמונעג טָאה יז סָאװ

 ןיא קלָאפ ןשידיי ןרַאפ חנידמ ַא ןפאש ןפלעה וצ -- עיצארעלקעד

 "דנעטשפיוא יד וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה רע ,רעמכָאג .לארשי-ץרא

 -קיס ןוא ןטָאלעז יד ןופ ךַארּפש רעד טימ טדערעג ןּכָאה סָאװ ,רעל
 .יגשיתיב ןופ ףוס םייב סָאװ ןקיו

 -רַאֿפמוא ןוא ןרעיוא ערעזרנוא ןיא ןעגנולקעג ןבָאה ךמערפ
 .דגאטשפיוא ןטנעפָאװַאב א וצ ,ףמאק םוצ ףוד רעד ךעליזהעטש

 זיא ןַאפ עקיטסייג ןייז סָאװ ,ןרענזיולק ןופ ליומ םענופ סרעדנוזַאמ

 ןובשח טעניא טנעקעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,"קיטע עשידיל יז, ןעוועג

 ןטייצ יד ןיא ,קלָאפ רעזדנוא ןופ עירָאטסיהװ רעד ןיא תוחוכ יד ןופ
 ריב עכלעוו טימ ,תוחוכ טלעוו עסיורג טימ ןסיוטשנעמאזוצ ןופ

 עשירָאטסיה יד ,עטכישעג רעזדנוא ןופ חטש ןפיוא טגגעגאב ךיז ןבאה

 ךיז ןבָאה סָאװ .םיור טימ ןעגנואיצַאב ערשזדנוא טימ עינָאלאגא

 תומחלמ עקיטולב טימ טקידנעעג ךיז ןוא טפַאשדנייופ טימ ןביוהעגגָא

 ייטכיזרַאפ וצ ,תונקסמ ערעדנא וצ טכארטעג זדנוא ןבָאה ,ןברהח ןוא

 ןוא ןעיוב ןופ ןטייקכעלגעמ יד ןצונוצסיוא ידכ ,הגלבה ןוא טייק

 "געמ יד טא יו גנַאל וזַא ,דנאל םעניא ןדיי ןסאמ ןרירטנעצנַאק

 - .ןאיואפ זיא טליקכעל

 "ליפ ענעבירטעגרעביא יד ,דנַאל ןיא טָאמילק רעד זַא ךעלגעמ

 ןטערטעג טרעװ ןביולג רעייז יװ ןעעז סָאװ עקיביױלג ןופ טייקראב

 טקעלּפטנַא ךיז ןבָאה סָאװ תוחוכ יד ןיא ןעיורטרַאפ סָאד ,סיפ יד טימ

 עטקידיילַאב סָאד ןוא ,ןעגנופאש עלוטרעדנווו ערעייז ןוא דנַאל ןיא

 םוצ טכַארבעג ןבָאה -- ײרערַאנֿפָא ןוא טַארַאפ םעד יבגל ליפעג
 ןענעז סָאװ ,םישרופ יד וצ רענזיולק ףסוי ןופ ךיז ןרעטנענרעד

 םולש , ,טש'רמולכ ,טָאה סָאװ טייהרעמ רעד טימ ןעגנאגעגטימ טשינ

 לסיב םעד ןופ ןטיהּפָא ןלופגרָאז ןוא הנומא קינעוװ בילוצ ,*טכַאמעג

 טולב טימ ,ןעגנוגנערטשנַא ערעווש טימ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ

 ,ןרערט ןוא

 רָאי ןיא ,טשינ תועט ןייק בָאה ךיא בוא ,טכוזַאב םיא בָאה'מ

 םעד ןעמונרַאפ ןיוש טָאה םילשורי ןיא טעטיזרעווינוא יד ןעוו ,2

 רעד ,ןַאמ-טּפַאשנעסיװ רעד רע ןוא ,בושי םעניא ץַאלּפ ןקירעהעג
 רעד ןיא ןגָארטרַאפ ענייז ןיא ךָאנ ןזיװַאב טָאה סָאװ ,רעקירָאטסיה

 וצ גנַאגוצ ןלעניגרַא ןייז ,תועידי עקיטײזלַא עגייז הבישי רעסעדַא
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 םיובנירג קחצי

 ןיא ,ןטייצ עטלַא-רוא יד ןיא עטכישעג רעזדנוא ןופ ןמעלבָארּפ יד

 יד ןֹוא טייקידנעטשטסבלעז רעשיטילָאּפ רעזדנוא ןופ הפוקת רעד

 -יוו םענופ ןרָאוװעג טרעטייוורעד לַאטורב זיא ,ריא בילוצ תומחלמ

 רעד ןיא ךָאנ טמיורטעג טָאה רֹע ןכלעװ ןגעוו ,לּפמעט-טפַאשנעס

 רעטשרע רעד טָאה סָאוװ ,ַאריפַאש ןַאמרעה רָאסעּפָארט ןופ הציחמ

 ַא ןעזעג םיא בָאה'כ .טעטיזרעווינוא ןופ יובפיוא םעד טרעדָאפעג

 ןוא םַאזנייא טליפעג ךיז טָאה רע ,ןטרעטיברַאפ ַא ןוא ןטקידײלַאב

 ענייז טנעללעג בָאְכ .טליפעגטימ םיא בָאה'כ .הנחמלילוחמ יו
 ,ןרָאװעג טקורדנייאַאב קרַאטש ייז ןופ ןיב ןוא סעיצקעל עשירָאטסיה

 .רעייט ױזַא ,טנעָאג ױזַא ןרָאװעג זיא םיאנומשח יד ןופ הפוקת יד

 -רעד רע עכלעוו ןגעוו ,תופוקת ענעי טכעל רֹע סָאװ םעד בילוצ וצ

 יד יב ןדלעה ערעייז ןכַאמ וצ טכילַאב יו טסייוו ןוא טלייצ

 !לוסּפ שינעטנעק עשירָאטסיה ןייז ןיא -- רענעייל ןוא רערעהוצ

 טפאשיירטעג יד ןָא סעּפע טימ טריר גנואיצַאב עקידעבעל יד טָא וצ

 "מייהעג יד ןקעדוצּפָא גנערטשנַא רעד ןוא ,ןטקַאפ עשירָאטסיה יד וצ

 תוחוכ עקידנעקריוו יד ןשיווצ סױטשנעמַאזצ םעד ןוא עריא ןשינ

 ץנעטעּפמַאק יד םגיּפ סעּפע טימ זיא ,ןכַאּפע ענעדיײשרַאֿפ עריא ןוא

 ? רעקירָאטסיה ןופ

 -טנעכָאװ רעד ןופ רָאטקַאדער טלַא ,ןעמוקעגסיוא לָאמַא רימ זיא'ס

 רעד ךאנ ןליױפ ןיא ןרָאװעג טיינַאב זיא סָאװ ,"הריפצח , רעכעל

 -ַאטסיה ַא רעביא לקיטרַא ןַא ןעמוקַאב וצ ,המחלמיטלעוו רעטשרע
 רעסיורג סלַא טנעכערעג ךיז טָאה סָאװ םענייא ןופ ָאמעט רעשיר

 -רַאֿפ ןטקאפ ןופ ןפיוה א זיולב ןעוועג זיא'ס } םינינע יד ןיא יקב)

 ןעוועג טשינ זיא סע ,םידָאֿפ ןשיגָאלַאנָארכ א טימ ךיז ןשיווצ ןדנוב

 טפרַאדַאב טָאה'מ ןכלעוו ןיא ףָאטש רעשירָאטסיה לָאנ עירָאטסיה ןייק

 ןכַאמ קידעבעל טנעקעג טָאה רענזיולק ,המשנ ַא ןכיוהנײרַא טשרע
 ןקעוורעד ,קלָאֿפ ןשידיי ןופ עיראטסיה רעד ןופ רענייב ענעקורט יד
 .ןדלעה ערלא רַאפ עּביל

 א

 ,ןרָאי ענייז עלַא ןעוועג רענזיולק זיא ןקָארשרעדמוא ןוא קיטומ

 -געסיוו רעד ןיא ןוא ןבעל ןיא תמא ןייז ןיא ןטלַאחעג ךיז טָאה רע
 טָאה סָאװ רעקירָאטסיה ערעזדנוא ןשיװצ רעקיצנייא רעד .טּפַאש

 םיא טָאה רע ןוא תרצנ ןופ סוזעי ןגעוו ךוב א ןביירשוצנא טגַאװעג
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 רוד ןיימ ןופ

 םעד טכיירגרעד טָאה סָאװ םיקידצ יד ןופ םענייא יו טרעדלישענ

 הא קלָאפ ןשידיי ןופ ןוז רעיירטעג ַא יו ,לָארָאמ ןופ טקנוּפ-ךיוה

 טימ ךוב ַא ןכעלטנעפערַאפ וצ .ערעל רעשיטע ןייז ןופ םירקע יד

 ןיא ,שיאערבעה ףיוא ןוא לארשי-ץרא ןיא ָאקווד ןוא טלַאהניא ַאזַא

 יז ,"ףעיומ רעד ןופ רעטיח, יד ,ךאֹז עטכייל ןייק ןעוועג טשיג

 יַארּפ ןוא רעגנעהנַא יד ןליפַא ןוא עיצידַארט רעד ןופ רעקיטַאנַאפ

 ןימ א םיא ןיא ןעזעג ןבָאה קנַאדעג ןופ טייהיירפ ןופ ןרָאטַאגַאפ

 ןופ טײקיגירטּפָא) "תונימ , סָאד טקידייטרַאפ סָאװ ,"רחָא,/ םעייג

 שטנעמ רעד טָאה יו :טרעױדַאב טיא ןבָאה עטקיסעמעג יד .(ןביולג

 םעד רעטנוא רע טכבָארג ךוב םעד טָא טימ וַא ,ןענאטשרַאפ טשינ
 רעיירטעג ןייז טימ טיובעג ןײלַא טָאה רע סָאװ ,לּפמעט ןקיטכערפ

 "יושנַא-טלעװ רעלַאנָאיצַאג שידיי ןופ תודוסי-טנורג יד ראֿפ טעכרַא

 ודנוא טָאה ןוא ןקָארשרעד טשינ ךיז טָאה רענזיױלק ןוא ?גנוא

 ןעגנושלעפ ענייז ןוא סוזעי ןופ ?םזינַאיסעמ, םעד טרעלקעגפיוא

 .רעקלעפ יד ןשיווצ רעגלָאפכָאנ ןוא םידימלת ענייז ךרוד

 י:עטסירק ןופ םוקפיוא םעד ףיוא ןסָאגעג רע טָאה טכיל םעיינ ַא

 טימ טלעגנַארעג ךיז טָאה סָאװ ,םוטנדיי ןופ קעװַא זיא סָאװ .םִיט

 רעקיטסייג ןוא חרות ריא רַאפ ,טייהיירפ רעשיטילַאּפ ריא רַאפ םיור

 ריא ןוא םיֹור ןופ לוע םעד ךיז ףיוא ןמונעג טָאה ןוא ,טעטינרעוווס

 יליבעג יד ,ןפַאלקש עקידנריטלָאװער יד ןכעלגעמרעד וצ ידכ .ץעזעג

 בר ןשידיי םעד .סוזעי ןופ הרות יד ןמענוצנָא רעכוזיטָאג עטעד

 ןיא סָאד .קלָאפ ןשידיי ןייז ןופ חישמ סלַא ןעזעג ךיז טָאה סָאוװ

 ןופ ענייא סלַא םוטנעטסירק םענופ גנוסַאמפיוא רעשידיי א ןעוועג

 סָאװ גנוגעװַאב ַא ,ינש תיב ןופ ףוס םייב ןעגנוגעוװַאב עשיחישפ יד

 ןיא טפַאשרעה יד ןמונעגרעביא טָאה דוא םוטנדיי טענופ קעווַא ןיא

 טנייפ א ןרָאװעג ןוא טײקינירטּפָא רעקיזָאד רעד ןופ תוכ טיט םיור

 סָאד טנעקרענַא טשינ ןוא טבעלעג רעטייוו טָאה סָאװ ,םוטנדיי םענוּפ

 יוװ טקנוּפ ,טלעוו רעד רעביא טקיטלעוועג טָאה סע תעב םוטנעטפירק

 טכַאמעג טָאה םטונעטסירק סָאד ןעוו טנעקרענַא טשיִנ סע טָאה יז

 יד ןיא טייקינירטפא רעלַאנַאיצַאנ ןופ געװ ןפיוא טירש עטשרע יד

 רעד טא ןגעק ןיז ןעק'מ .םױר ךוא הדוהי ןשיווצ גירק ןופ ןרָאי

 ףעלצנעג עירָאעט ןייז ןפרַאװּפָא ןעקימ ,ןרענזיולק ןופ גנוסַאפפױא

 ןגָאװ טשינ טעוו רענייק רעבָא ,עריא םיטרפ עקיצנילא זיולב רעדָא
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 טײרֿפַאב ודנוא טָאה סָאװ וטפיוא ןסיורג ןייז ןופ ןקוקוצקעװַא
 ןעז וצ ךעלגעממוא טכַאמעג זדנוא טָאה סָאװ ,דחּפ ןשיטסימ םענופ
 ןבעל םעניא גנוניישרעד עסיורג ַא ,םוטנעטסירק ןופ םוקפיוא םעניא
 -עטייוורעד ןייז ןופ סעצַארּפ םעד ןייטשרַאפ ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ
 ,ןדיי ןוא םוטנדיי ןופ גנור

 רע טָאה ינש תיב ןופ חפוקת רעד ןגעוו ךוב ןייז ןיא ךיוא
 טלוב טָאה רע .ןויצ-תביש ןופ עכָאּפע רעד ףיוא טכיל יינ ַא ןפרָאװעג
 ןופ שרוי םעד ןוא לודג ןהכ םעד ןשיווצ לגנַארעג םעד טכַאמעג
 ןעזעג ןבָאה תלרכז ןוא יגח םיאיבנ עטצעל יד ןכלעוו ןיא דוד תיב
 .חישמה ךלמ םעד

 יש

 טיירפעג ךימ בָאח'כ ןוא ד"ישת רעמוז ןרענזיולק טכוזַאב בָאה'כ
 טלייצרעד רימ טָאה וע .טסול-טעברַא טימ לופ ןוא שירפ ןעז וצ םיא
 זטעברַא ןקידנעראפ ןגעוו ןוא קרעוו ענייז ןופ עבַאגסױא רעד ןגעוו
 תולעפתה טימ לופ טרעהעגוצ ךימ בָאה'כ ,ןבױהעגנָא טָאה רע סָאװו
 םעניא ןרעמולש סָאװ תוחוכ-סגנוֿפַאש עסיורג יד טרעדנוװַאב ןוא
 ןוא רָאי קיצכַא וצ ךיז טרעטנעגרעד סָאװ ןשטנעמ םעד ןופ טסייג
 זעשטנווד יד ןעגנַאגעגפיױא ןענעז ץרַאה ןיימ ןופ שינעפיט רעד ןופ
 םעניא טריפעגניײרַא ךימ טָאה סָאװ ,רָאטקַאדער ןטשרע ןיימ רַאפ
 צסיורג ןופ ןַאמ םוצ ,רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעד ןוֿפ לּפמעט
  עגנאל ךָאנ לָאז רע ,טפַארק-סגנופַאש רעלַאסָאלָאק ןוא ןעוטפיוא
 ענייז ןופ עבַאגסױא רעטצעל רעד ןיא ןריגערָאק לָאז ןוא ןבעל ןרָאי
 יעגנָא טָאה רע סָאװ ןקידנערַאֿפ ןוא ןריגערָאק ףרַאד'מ סָאװ קרעוו
 ןעוועג הכוז ןבָאה רימ רעכלעוו וצ לארשי תנידמ רעד ןיא .ךביוה
 ןסעגרַאפ ןלָאז ,תוכז ןקיזָאד םעד ןיא קלח ַא רימ ןבָאה עלַא ןוא
 ןוא הנידמ רעד וצ געוו ןפיוא זדנוא ןשיווצ ןשינעלגנַאר יד ןרעוװ
 םעד ןקעוופיוא םעניא קלח סנעדעי זיולב ןרעוו טנָאמרעד לָאז סע
 -פיוא ןוא לגנַארעג ןיא ,ןעננואושנַא יד ןכַאמרָאלק םעניא ,טסייג
 קרעװ סָאד קיגָאװ ןוא סיורג ךָאד זיא טיבעג םעד ףיוא ןוא ,יֹוב
 .ןרענזיולק ןופ
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 ןיקצאמ אעל

 סָאװ גָאט םענופ טלצרעה 'זיסח רעסיורג ַא ןעוועג זיא ןיקצָאמ

 ,קלָאפ ןשידיי ןופ ענערַא רעשירָאטסיה רעד ףיוא ןענישרעד זיא רע

 טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ רעטשרע רעד ןעוועג ךיוא רעבָא זיא דע

 ,םיא ןגעק טמיטשעג ןוא טריקיטירק םיא טָאה סָאװ ,ןלצרעה ןגשק

 :שוריפב רעטרעוו עקיזָאד יד טגָאזעג טָאה רע וצ טשינ קנעדעג'כ

 טגיל גיהגמ ןוֿפ חוכ רעד .גיהנמ ןופ רעכעה טייטש גנוגעוװַאב יז

 גיהגמ רעד ןעוו וליפַא ןוא ;טרעקרַאפ טשינ ןוא גנוגעווַאב רעד ןיא

 ןוא ןעייג גיהנמ רעד ןעק גנוגעװַאב יד ןֿפַאשעג טָאה סָאװ רעד זיא

 זיולב טשינ גיהנמ ןגעוו טלייטרוא טלעװ יד .טביילב גנוגעוװַאב יד

 רעד ןופ חוכ םעד טיול רָאנ ,ןטפַאשנעגייא עכעלנעזרעפ ענייז טול

 יז ןופ קורד םעד טיול ,טייטש ףע רעכלעוו ןופ שארב ,גנוגעוואכ

 טנעכילצעגנָא ייז רַאפ זיא סָאװ ליצ םוצ ןכיירגרעד ןליוו סָאװ ןסָאמ

 -ַאער רעד רַאפ ןייז וצ ביױקמ תונברק טייקטיירג רעייז ןוא ןרָאוװעג

 סָאװ שטנעמ ַא גנוגעװַאב רעד ןיא ָאטשינ זיא סע ,ליצ ןופ עיצאזיל

 ,ןלקיווטנע רעטייוו ךיז ןוא ןריטסיזקע טשינ גנוגעװַאב יד ןעק םיא ןָא

 טָאה רע .ןיקצָאמ טגרעלעג זדנוא טָאה סע סָאװ הרות יד זיא סָאד

 ןבָאה עגנוי עפורג ַא טימ ןעמַאזוצ רע ןעוו טלָאמעד טרילומרָאֿפ יז

 םיא ןוא ןריקיטירק ֹוצ םיא ,ןלצרעה רַאפ ןעניישרעד וצ טגַָאװשג

 ,גנוגעואב רעד ןופ ןעמָאג םעניא ןעגנורעדַאֿפ עברַאה ןלעטש

 םזינויצ םעניא תופוקת ענעדיישרַאפ ןיא ,רעטעּפש ךיוא ןוא

 רעטשרע רעד ךָאנ .הרות רעקיזָאד רעד יירטעג ןבילבעג ןיקצַאמ זיא

 תוחוכ ענעי ןופ שארב טלעטשעג ןיקצָאמ ךיז טָאה המחלמ-טלעוו

 שינערעקרעביא ןַא ןריפכרוד טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,קלָאפ ןשידיי םעניא

 ףמַאק ןופ טיבעג ןפיוא תולג ןיא ןבעל ןשידיי ןופ םישזער םעניא
 יו טקנופ -- טכער עלַאנַאיצַאנ ןוא עכעלרעגריב ערעזדנוא רָאפ

 החלצה טימ טריפעגכרוד טָאה לצרעה סָאװ שינערעקרעביא ענעי
 טָאה סָאװ ,ןיקצָאמ .הלואג רעלַאנָאיצַאנ רַאֿפ ףמַאק ןופ טיבעג ןפיוא
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 םיובנירג קחצי

 -עווַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא קנַאדעג ןשיטַארקָאמעד םעד טיהעגּפָא

 יד ןריפוצנייא ןעגנוגנערטשנַא טכַאמעג ןוא טבערטשעג טָאה ,גנוג

 יונַאל ןייז ,תולג ןיא ןבעל ןשידיי םעניא ךיוא קלָאפ ןופ טפאשרעה

 ,זירַאּפ ןיא ץנערעפנָאק-סנדירפ רעד ןופ געט יד טניז ףמַאק רעקירעי

 ןשידי, םעד זיב "ףיוושז ןָאיסַאגעלעד ַאליעד עטימָאק , םענופ

 טפַאשרעה-סקלָאפ ןריפוצנייא ליצ םעד טַאהעג טָאה ?סערגנָאק-טלעוו

 ַא ןלעטשפיוא טריבורּפ ךיוא טָאה רע .תולג ןיא ןבעל ןשידיי םעניא

 וצ ךיז קעווצ ןטימ ,"טניושזד , רעד יוװ טפַאשלעזעגיספליה עסיורג

 "נייא ןוא םיריבג ,ןעלבַאטָאנ יד ןופ תוסּפורטוּפַא רעד ןופ ןעיײרפַאב

 טשינ רעבָא ,ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג ןשידיי םעניא ןשטנעמ עכיירסולפ

 יּללֲאַּפ ןפיוא .גנומענרעטנוא רעקיזָאד רעד ןיא החלצה ןייק טַאהעג

 ןיא סע .ןעוועג חילצמ טָאה רע זַא ןעזעגסיוא סע טָאה טיבעג ןשיט

 רעד טימ ,םוטנדיי-טלעוו ןרַאפ ץנַאטנעזערּפער ַא ןרָאװעג ןפַאשעג

 רעדנעל יד ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןטפַאשרעיײטשרָאפ יד ןופ ףליה

 טײקיטּפַאהדנַאטש ןוא טעטיליבַאטס יד רעבָא .עּפָארייא-חרזמ ןופ

 עשיטילָאּפ יד ןוא ,עסיורג ןייק ןעוועג טשינ זיא ןסַאמ עקיזָאד יד ןופ

 ,ַאּפמעט ןלענש רעייז ַא ןיא ןרעדנע ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה ןעגנוגנידַאב

 רעד ךיוא זַא ,ןעוועג רָאלק ןיוש זיא ןבעל סניקצָאמ ןופ ףוס םייב ןוא

 ןבָאה רימ יװ ,סָאמ רעד ןיא ןעגנולעג טשינ זיא טנעמירעּפסקע
 ,ביֹוהנָא םייב טנעכערעג

 בייהנָא םייב ןדיי עשטייד יד ןופ עגַאל רעד ןגעוו עדייר ַא ןיא

 ,גנונרַאװ ַא טימ ןיקצָאמ ךיז טעדנעװ טפַאשרעה-רעלטיה רעד ןוֿפ
 ךעלגעמ טשינ ןענעז סע זַא סעיזוליא ןייק ןכַאמ טשינ ךיז ףרַאדימ זַא
 טשרעה סע וו הנידמ א ןיא ןעמָארגָאּפ עשידיײ-יטנַא עקיטולב ןייק
 ךורבסיוא ןרַאפ ,טייצרענייז ,דנַאלסור ןיא ךיוא .גנונדרָא ןוא ץעזעג

 -- "ףיל , סָאד ,טכַארטעג ױזַא ןדיי ןבָאה ,עילַאװכ םָארגָאּפ רעד ןופ
 טגָאז "טוג ָאז לַאמניײאכָאנ טָאד זיא טגיר רעסעמ ןופ טולב-ןדוי ןעוו
 זיא הָאובנ עמַאזיורג יד .דרָאמ טימ ןקידנע ךיז טעוװ סע זַא תודע
 טשינ יִאדװ א טלָאװ ןײלַא ןיקצַאמ םגח ,ןרָאװעג םייוקמ רעדייל
 א ןעמוק טעװ סע זַא ,טגָאזעגסיױארָאפ םיא טלָאוװמ ןעוו טביולגעג
 -סקילױרג ןיא ,ןדיי ןענָאילימ ןטָארסיױוא ןלעוו ןעשטייד יד ןעוו גָאט
 -ןַאפ עשינאלוייט רעדעי רעביא טגייטש סָאװ תונושמ תותימ עט
 .ןעשעג סע זיא ךָאד ןוא ,עיזַאט
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 טפאשלעזועג רעשידיי רעד ןיא ןעננורעדנצע

 "רעה ןוא טכַאמ עכעלטלעוו טרָאס ַא לָאינַא ןעוועג ןיא טע ביוא

 ,טלעוו רעד ףיוא םוטנדיי ןטיירפשעצ ןוא ןטייזעצ טעד ןיא טפאש

 טמַאטשעג טשינ טָאה סָאװ טּפַאשרעה א ןעוועג קידנעטש טצ זיא
 יד ייב סולפנייא ףיוא רַאּפשנָא ןַא טַאהעג טָאה רָאנ ,ןלַאוו ןופ

 ןפיוא רעדָא ,רעדנעליתולג יד ןיא ןרָאטקַאפ-טכַאמ עשידיי טשינ

 ,תונלדתש עשיטילָאּפ רעדָא ,סעיצוטיטסניא עקיטעטליווו ןופ הוכ

 ךיז הקדצ-לעב רעד רעדָא ןלדתש רעד טָאה ריא ךרהד סָאװ
 ןריפ וצ טכעד ַא ךיוא ןוא טעטירָאטױא ןוא ןעמָאנ ַא ןברָאװרעד
 -- ןלצרעה ןופ קרעוו עסיודג סָאד .עדניימעג ןייז ןיא ןשרעה ןוא
 ןטלַאטשנַא עשירעבעגצעזעג טלַא ןסערגנַאק יז ןלעטשטסעפ סָאד
 סָאװ .,עיצַאזינַאגרַא ןַא ןפאש סָאד ,ןלַאו ףיוא ךיז ןריזַאב סָאװו

 גנונדרָא עצנַאג יד טרעדנעעג סָאה -- ןדיי ןדעי רַאפ ןפָא זיא

 טלָאמעד טגיז .גנוגעהאב הלואג ןוא גנובעלפיוא רעזדנוא ןיא

 -אב רעשיטסינויצ רעד ןופ רעיטפ ןוא רעגַאז-טרָאוװ יד ןריפ -- 

 םעגיא גנֹוגדרֶא רעקידנעריטסױקע רעד טימ המחלפ א נננעק

 -רעביא טימאב ךיז יז ןבָאװ רעירפ .ללכ ןשידיי ןופ ןבעל
 הרבח רעד ןיא ןוא ש"קי רעד ןיא ,תולהק יד ןיא טכַאמ יד ןמעגוצ
 ; טייקיטעט עשיטסינויצ טרָאד ןריפ וצ ידכ זיולב ,"טירבח לארשי לב,
 ןצנַאגניא ךוא תולהק יד ןיא ןעוועג זילצמ קינעװ ןבָאה ייז ובא

 ,ןטפַאשלעזעג עשיטַארטנַאליפ עסיורג יד ןיא ןעוועג חילצמ טשינ

 ךָאנ ןוא החמחלמיטלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא סשרפ
 ןעמונעגמורא טָאה ןוא ןרָאװעג טרעטיירבעגסיוא ףמַאק רעד זיא רלא
 טכער יד ןופ גנוקידיײטרַאפ יד ,תולג ןיא ןטייקיטעט עשישילָאפ ךיוא

 ייטעט סָאד ןעוועג רעירפ זיא סָאװ ,רעדנעל"תולג יד ןיא ןדיי ןופ
 עכיירסולפנייא ערעדנא ןוא ןּפָארטנַאליֿפ ,םינלדתש ןופ טיבעג-טייק
 ןיקצַאמ ןענַאטשעג זיא ףמאק ןקיזָאד טעד ןופ שארט ,טיגקסע עשידיי
 טשינ .ןבעל ןייז ןופ הפוקת עטצעל יד טעמדיוועג רע טָאה םיא ןּוא
 טניירפ עפורג עניילק ןייז טימ םאזנייא ןענַאטשעג רע זיא לָאמגייא
 ןבלעז םעד טריפעג ןבָאה ייז ךיוא סָאװ ,רעדנעל ענעדיישרַאפ ןופ
 -סינויצ רעד ןופ ףליח עקידנעגיגעג ןייק קידנעמוקַאב טשינ ,ףמַאק
 רעגַאל טעניא ןגָארטעג טָאה רע ןָאפ סנעמעוו ,עיצאזינַאגרָא רעשיש
 א וצ ןמוקעג יא סע ןעהו רעבָא .רענגעק עכעלריטַאג עריא ןופ
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 םייבנירב קחצד

 עשיּפָארטנַאליפ יד ןופ רעבָאה-טכַאמ יד ןוא םזינויצ ןשיווצ הרשפ

 ןריפ וצ ןעוועג דנַאטשמיא טשינ רע זיא ןטפַאשלעזעג-ספליה ןוא

 .ךבעגעגרעטניא ךיז טָאה ןוא ףמַאק ןייז רעטייוו

 טלעװ יד ןעוו ,המחלמיטלעװ רעטשרע רעד ןופ עדנע םייב

 ןטערטניײרַא סָאד ןעוו ,ץנערפנַאק-טנעדירפ רעד וצ טיירגעג ךיז טָאה

 ןַאטליװ ןופ ןעגנוזָאל יד ןוא גירק ןיא ןטַאטש .עטקיניײארַאֿפ יד ןופ

 ןבָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ עיצולָאװער עשיסור יד ןוא טייז ןייא ןופ
 ןבָאה סע ןוא ןעײנַאב םייב ךיז טלַאה טלעװ יד זַא ,טגָאזעג תודע

 -עגפיוא טעװ טלעװ עייג יד זַא ןעגנונעפָאה יד טקרַאטשעג ךיֹז

 -מורַא טָאה -- רשוי ןוא טייהיירפ ןופ תודוסי יד ףיוא ןרעוו טלעטש

 ּוצ ךיז גנובערטש ַא טלעװ רעד ףיוא םיצובק עשידיי יד ןמונעג

 -עלפיוא עלַאנָאיצַאנ ףיוא טכער ןופ גנורעדַאפ רעד ןיא ןקינייאראפ

 טכער עלַאנַאיצַאנ ןוא דנַאלמייה םעניא הלואג רעלַאנָאיצַאנ ןוא גנוב

 ןבָאה זירַאּפ ןיא ןרעטנעצ עשידיי עטקַאּפמָאק ןופ רעדנעל יד ןיא

 "חרזמ יד ןיא םיצובק עשדיי יד ןופ םיחילש יד טלעמַאזרַאֿפ ךיז
 םיחילש יד טיִמ טקינייארַאפ ךיז ןבָאה ןוא רעדנעל עשיאעּפָאריײא

 לכ, ןופ רעיײטשרָאפ יז טימ ןוא סערגנָאק ןשידיי רענַאקירעמא ןופ

 עשיטסינויצ יד .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןוא "םירבח לֹארשי

 ןשידירוי ַא ךיוא ןוא עיסימ ערעדנוזַאב ריא טַאהעג טָאה עיצַאזינַאגרָא

 טנעקרענא ןבָאה עלַא ןוא ,עיצַארעלקעד רעשילגנע רעד ןיא סיזַאב
 רעכעלסילשסיוא דיא ןיא ,טעברַא ריא רעדנוזַאב ןריפ וצ טכער ריא
 ןיולב ,טעברַא ריא ןיא ןפלָאהעג ךיוא ריא ןבָאה ייז .ץנעטעּפמָאק

 -ַאטַאלימיסַא ריא יירט ןבילבעג זיא "םירבח לארשי לכ, הרבח יד
 ץקנַאדעג םעד ןוא םזינויצ םעד טריקַאטַא טָאה ןוא עיצידַארט רעשיר
 -טסבלעז וצ טבערטש סָאװ ,ןָאיצַאו עשידיי ַא טריטסיזקע סע זַא
 ,דנַאלרעטָאפ ןטלַארוא םעניא טעטינרעוווס ןוא טייקידנעטש

 -טייהגייא ןַא ןּפַאשעג טָאה סעיצַאגעלעד יד ןופ גנוגיניײארַאּפ יד

 "שאר רעד ןעוועג ןיקצָאמ זיא םיא ןיא ,טעטימָאק-ןטַאגעלעד ןכעל

 עשידיי יד דצמ ןבָאה סָאװ ןעגנורעדָאפ יד ןופ סיזַאב סלַא .םירבדמה
 .ץנערעפנָאק-סנדירפ רעד ןרעוו טלעטשעגרָאּפ טפרַאדעג רעיײטשרָאפ
 יץיװטנַא ןוא ןציש ,ןטיהוצּפָא גנובערטש יד ןרָאװעג ןמונעגנָא זיא
 וצ גנובערטש יד טשינ ןוא טרַאנעגיײא עשידיײילַאנָאיצַאנ יד ןעל
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 4 8 : א פו .המ : 6: לא יג י = 5 א 8 א :

 : יושר ,רעקלעפ עגנערישראפ יד סימ ךיז ןסיגסיוגו 4 ךוא ךיז ןרילימיטַא

 ,טיצובק עשידיי עשיאעפארליא הרזמ יז ןופ ןסאגעלשפד יד ןופ ךוחצד

 יגללא יד .רעקיטבעטשלרפ א טעמכ ןערושג יא ,שארב ןיקלאמ ט"מ

 טגעקרעגַא טשינ ,תמא ,ןבָאה טקירעמא ןופ ןטָאגװ לעד עכייר"סולפ

 טשיג ןכָאה ריז רענָא ,ןעגנורעי וָאֿמ עקױָאד יד ,לױמ ןלוש ןט"מ
 ןוחצג ןקיוא םעד ךֶאֹג טשרע ,ןלעטשוצ ןגעקסנַא יז ךךיז טגָאוװעג
 ירַאפ ףרַאד'מ יצ ,עגַארט רעד  טורַא מא ןביוהעגנָא ךיז טָאה
 .רעקידנעטש ַא ןיא טעיצַאגעלעד יד ךופ טטשימאק םעד ,ךעלדנַאװ

 יטילַאֿפ עשידיי יד ןריגיוראאק לאז סאו ,שיצוטיטסניא
: : = 

5 

 לנוריוילאצר יד ןרעראפ ךוא ןבעג טי טז רויב ךיא טליקיטפש טש

 8 = } רעש ירעדנימ יד ןופ טמשר יד ןגעוו ןכאמּפָא עלאגאיצאברששטנלא יד ןומ

 -ילָאּפ ערעייז ןיא םיצובק עשידיי יד ןמוק ףליה וצ לָאז ןוא ןטריה
 געל ערע "ז4 וזה { ןךיא ףמטק ןשיט ליל 1: עי א זיג צה וב 5. ליל תפ טא 7 8 ללנל

 ײז טימ ןעמַאצ ןוא ,םוטנריי רענאקירעמא ופ רעייטשראפ ייד

 רעצנַאג רעד טימ ךיז ןבָאה עמַאװשיא-ברעמ ןיא םיצובק עשיו =
 טשינ ןנָאה ייז .גנורעדַאפ רעקיזַאד רעד טלעטשעגנעגעקטנא טפאר

 זיא טאטקארט סטייהרעדנלמ רעד יז והא טא וצ
 ףוקירב רשד טיילגאכ טָאה ןטמירשרעטנוש יד ,חמא ,טימתתנ

 טַאגעלעד ןשיליופ םוצ "קירקגארפ ןופ ןעמאנ
 טכַאװשעגּפא ךוא טמַאמע :עמייוו קיידנעט .לידאה טאה יקסררע ר ראפ

 "עג ןבָאה רענַאקירעמט יד רעכא ;ךאבפא םענופ "א
 מ ןוא טלופעגסיוא קידנשטשלופ ןיא עבאנפיוא רעליז זע 7

 ר 2 8 78 : .86  ש ,גגבןימ רעייז טיול ,טשינ ףראדמ ,טקירנעראפ ןיבע רעד יא םעד = א : 4 עמ זו 5 עא לו 1, הא / לכה סה לע יו ? אָכ סא 2 ג 1 א א מא

 וי
= 5 

 סיוראפ ןיא לאו'מ ךיילג ,ךאוו רעד ףוא ןייטש לז סָאוו עיצוטיטסע

 עשידיי ?עלַאנַאוטאלרעטניא , ןא ןלעטשפיוא ,ןטימ "יברא יד ! ןכעטש.

 : א : ג יי

 ערעייז וצ רעקלעפ יד ךופ 2 טעטילַאל ןלא = רשי -םעציא ןםיולג טשיג

 ןקידנעטש ַא ןָאש } טשינ ןעמ ףראד רעבירפד ,ןטפירש רעטגוא
 : 24 5 וי טאב א א 80 ו טיק זיצט

 ןיז טליפרעד ןיוש סָאה טעטימָאק רעד .טעטימָאק טפיצאגעלעד

 ,ןילגרעדנאלאפ ךיז ףראד רע ךוא עבאגפיוא

 ןיא ןביױלג א תוכיס טמהעג רשנאקירעמַא יד  ןֶבָאֹה ירא

 "חרזמ ןופ ןטאגעלעד יד "שבא תוללחעה עשיטילאפ ןוא ךלאמּפָא
 רעד ןופ טסוװעג ןבאה שארמ ןיקצָאמ ןוא םומנדיי ןשימעטאדילא
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 םיובנירג קהחצי

 נוא ןכַאמּפָא ףיוא ןזָאלרַאפ טשינ ךיז ןעקימ זַא קיטקַארּפ רערעטיב
 רעד זַא ןענַאטשרַאפ ןבָאה ייז .ןץ'תובייחתה עשיטילַאּפ ףיוא טשינ

 טעװ ץ'תובייחתה יד ןלופרעד ןוא ןכַאמּפָא יד ןריזילַאער רַאפ ףמַאק

 רַאפ זיא סע .ןמענוצנָא ייז ףמַאק רעד יו רערערעווש ַא ךס ַא ןייז

 יידיי עשיאעּפָאריײא חרזמ יד ןופ רעייטשרָאפ יד רַאפ ןוא ןעניקצָאמ

 טשינ טעוו ץובק רעשידיי םוש ןייק זַא ,ןעוועג רָאלק םיצובק עש

 םענופ ףליה רעד ןָא טכער ענייז ןקידיײטרַאֿפ וצ דנַאטשמוא ןייז

 רעליבַאטש ַא ךרוד טריטנעזערּפער ןייז טעװ סָאװ ,םוטנדיי-טלעוו

 ,ןכַאמּפָא עלַא יד לייוו ,ןמָאנ ריא ןיא ןדער לָאז סָאװ עיצוטיטסניא
 ףליה רעד טימ ןרָאװעג טכיירגרעד ןענעז טכער-טייהרעדנימ ןגעוו

 ריא ןיא סָאװ ,םוטנדיי ןקיזָאד םעד ןופ תוחוכ עטקינייארַאפ יד ןופ

 רעבָא .סעיצַאגעלעד יד ןופ טעטימָאק רעד טקריוועג טָאה ןעמָאנ

 עקירעמַא ןופ ןשטנעמ יד ןקָארשעג טָאה טנעמוגרַא רעד טָא ָאקווד

 םעד ףיוא ןעייגנייא טלָאװעג טשינ ןבָאה ייז ,עּפָארייא-ברעמ ןוא

 ,טייהנייא עלַאנָאיצַאנ ַא ןדיי יד ןדליב רעדנעל עלַא ןיא זַא ּפיצנירפ

 ןבָאה ייז ןליצ ןוא ןעגנורעדָאפ עלַאניצַאנ עקיטרַאנעגייא טימ

 א ןופ קורדסיוא ןַא יו טעטירַאדילָאס עשידיי רעייז ןענַאטשרַאֿפ

 וצ ייז ןופ טגנַאלרַאפ סָאװ ,טייקכעלרעדירב ןופ ליפעג ןרעכעה

 ַא ןיא עיגילער ןוא םַאטשּפָא ןטױל רעדירב ערעייז ףליה וצ ןעמוק

 טשינ ייז ןבָאה רעדירב עשידיי ערעייז ףליה רעייז קידנעבעג .טיונ

 עשידיי ןייק טשינ טריטסיזקע סע זא גנואיושנא רעייז טנעקיײלרַאפ

 ןיא ןקילײטַאב ךיז ןלעװ ייז ביוא ,רעבָא .טלעוו רעד ףיוא עיצַאנ

 קיטילָאּפ עשידיי עכעלטייהנייא ןַא ןריפ ףרַאד סָאװ עיצוטיטסניא ןַא

 ןרעטשוצ טנעה ענעגייא טימ ךָאד ייז ןלעוו ,רעדנעל תולג יד ןיא

 ןיא ,זיא גנַאגױקנַאדעג רעקיזָאד רעד ...ערעיײז טלעװ עצנַאג יד
 עשייוג יד טעװ רעמָאט ,דחּפ ןופ ןרָאװעג טריטקיד ,הרוש רעטשרע

 ןימ ַא טעטירַאדילָאס רעשיטילָאּפ רעשידיי רעד ןיא ןעעז טלעוו

 רעד ווו טרָאד ןוא ,..םוטנדיי-טלעוו םענופ ןעמייהעג ַא טאלפמאק

 אטשינ זיא ,ןקריוו ןוא ןעוט ןפיוא ,ןסולשַאב ףיוא עיּפשמ זיא דחפ
 ,ןטנעמוגרַא ןוא קיגָאל רַאפ ץַאלּפ ןייק

 טעטימָאק םעד טזָאלרַאֿפ ןבָאה ןטַאגעלעד עשינַאקירעמַא יד

 ןיקצַאמ ,עפארייא-ברעמ ןופ עטקיטכעמלופַאב יד ייז טימ ןמַאזוצ ןוא
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 רוד ןיימ ןופ

 ןפַאשעג טשינ זיא'ס .לַאפכרוד ַא ןטילעג ןבָאה םירבח ענייז ןוא

 -גייא יד .תולג ןיא ןַאגרָא-טכַאמ רעשיטילָאּפ רעשידיי ןייק ןרָאװעג
 יניײא ןוא חוכ רעייז ןלעטש טלָאװעג טשינ ןבָאה ןדיי עכייר-סולפ

 ןבָאה ייז ,ליבַאטס ןוא ךעלטנעפע קלָאפ ןצנַאג ןופ טסניד םוצ סולפ

 וצ ןמוק וצ :געװ ןטלַא ןטימ ןייג וצ רעסעב ןזיא סע זַא ןטלַאהעג
 רעסערג טעװ קורד רעד ןעוו ,קילגמוא ןַא ןעשעג טעװ סע ןעוו ףליה
 טלָאמעד ךיוא ןוא .עּפָארטסַאטַאק ַא וצ ןמוק טעװ סע ןעוו ,ןרעוו

 רעייז ןעוט ןוא "ןגיוא יד ןכעטש וצ , טשינ ןעימַאב ךיז ייז ןלשוו
 ןנעקרענא טשינ רעבָא ןענעק ייז ,םוסרפ ןָא ןוא ןטלַאהַאב טעברא
 סָאװ תוצופת עשידיי יד ןיא עיצוטיטסניא עשידיי עטשרעניוא זָא
 .ריא ןיא ןקילײטַאב ךיז ןוא קיטילָאּפ עכעלטייהנייא ןַא ןריפ טעוו

 ,ןבעגעגרעטנוא טשינ ךיז ןבָאה םירבח ענייז ןוא ןיקצָאמ רעבָא

 -עלעד יד ןופ טעטימָאק ןיא טייקיטעט רעייז טצעזעגרַאפ ןבָאה ייז

 עקידנעטש ןוא עליבַאטס ַא סלַא ןרָאוװעג טרעלקרעד ןיא רע .סעיצאג

 רעטנענַאמרעּפ סלַא ןרָאװעג טלייוועג זיא זוָאלַאקַאס ,עיצוטיטסניא

 ןיא עיצוטיטסניא רעד ןופ שארב רעבָא ,טעטימָאק ןופ טנעדיזערפ

 זיאס .רעריפ רעשיטקַאפ ריא ןעוועג זיא ןוא ןיקצָאמ ןענַאטשעג

 ןבָאה סָאװ עלַא יד ןוא ןעניקצַאמ ןופ ףמַאק רעשיגַארט ַא ןעוועג

 .טעברַא רעד ןיא ןפלָאהעג םיא

 ,רעדנעל-תולג יד ןיא ןדיי ןופ ןטטַאשרעיײטשרַאפ ערעדנוזַאב יד

 ,תמא ,ןבָאה ,רעטרע ערעייז ףיוא ,עּפָארייא-חרזמ ןיא סרעדנוזַאב

 רעייז ןיא ,סעיצַאגעלעד יד ןופ טעטימָאק םעניא רַאּפשנָא ןַא ןעזעג

 יז ןַבָאה רעבירעד ןוא ,גנוקיטכערַאבכײלג רעשידיי רַאפ ףמַאק

 יז רעבָא ,טציטשרעטנוא םיא ןוא טעטימָאק םעד טצַאשעג ךיוה

 -טיוא ןוא ץנעטסיזקע ןייז ןרעכיזראפ וצ חוכב ןעוועג טשינ ןענעז

 טַאהעג ןײלַא ןבָאה ייז סָאװ ,ןעלטימ עקירעהעג יד םיא רַאפ ןלייט

 ןוא רעכעלטּפַאשלעזעגישיטילַאּפ רעלַאקָאל רעד ראפ ,קינעוו רשייֵז

 טעטימָאק םענופ רעריפנָא סלַא ,ןיקצַאמ ,טעברַא רעלענָאיצַאזינַאגרַא

 ןעוועג זיא רע ,עבַאגפיוא עטכייל ןייק טָאהעג טשינ טָאה ,זירַאּפ ןיא
 םדמ ןימ א ןעוועג זיא זירַאּפ עקיטלָאמעד סָאד .טנעלע ןוא םַאזנייא
 ךָאנ ןבָאה ןטנַארגימיא עייג יד .טכיזניה רעלַאנַאיצַאנ-שידיי ןיא
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 םיובנירג קחצי

 עשיטסיניצ יד ;עצַארעדעפ-ספליה רעייז ןפַאשעג טַאהעג טשינ

 רעשידיי רעד ןשיווצ .,ךַאװש רעייז ,ךאווש ןעוועג ךיוא זיא גנוגעוואב

 עלַאנָאיצַאנ טקעוועגפיוא טַאהעג טשינ ךָאנ ךיז ןבָאה ץנעגילעטניא

 ןמוקפיוא ןטימ רעטעּפש טקעלּפטנַא ךיז ןבָאה ייז יו ױזַא ,תובשחמ

 יד ןופ ןכוזַאב יד זיולב .םזיצַאנ ןופ ןוחצנ ןוא עיצקַאער רעד ןופ

 ןטנעמַאלרַאּפ עשיאעּפָארייא-חרזמ יד ןופ ןוא ןטַאטוּפעד עשיטסינויצ

 -ןייא ןופ ליפעג םענופ ןעניקצָאמ טיירפַאב לסיבַא ןבָאה זירַאּפ ןיא

 רע .ןטסָאּפ ןייז טזָאלרַאפ טשיג טָאה רע רעבָא ,טנעלע ןוא טײקמַאז

 לגנַארעג ןשיטילָאּפ ןגעוו שיזיוצנַארפ ןיא ןטפעה ןבעגעגסיױרַא טָאה

 -ַאמעמ טסַאפרַאֿפ טָאה רע ,רעדנעל ערעדנוזַאב יד ןיא ןדיי יד ןופ

 ענעדיישרַאפ ןוא דנוב-רעקלעפ םוצ ןעגנודנעוו טכאמעג ,סמודנַאר

 -געזערּפער ,םיצובק עשידיי ערעדנוזַאב יד ןופ תוחילש ןיא תונידמ

 ןוא ןרָאּפנעמַאװצ עלַאנָאצַאנרעטניא ףיוא קלָאפ עשידיי סָאד טריט

 ענייז ןבָאה לָאמַא ,ןעגנורעדָאפ עלַאניצַאנישדיי טלעטשעגרָאפ טרָאד

 ןיא טסווועג טוג טַאה'מ .הלועפ עקירעהעג ַא טַאהעג ןצנעוורעטניא

 ויא זירַאּפ טָאטשטּפױה רעד ןיא זַא רעדנעל עשיאעּפָארייא-חרזמ יד

 ןוא עיצוטיטסניא רעשידיי א ןופ שארב טייטש סָאװ שטנעמ ַא ָאד

 רעבָא ןדיי ןופ טכער יד ןופ גנוקידייטרַאפ ןוא ץוש רַאפ טגרָאז

 ןעועג ןענעז ןעניקצָאמ ןופ טייקיטעט רעד ראפ טייקכעלגעמ יד

 ללבב עיצקַאער רעד ןופ גנוקרַאטשרַאֿפ רעד בילוצ ייס .טצענערגַאב

 סָאװ ןקנַאדעג ןוא ןלַאעדיא יד ןופ ליפ סָאװ םעד בילוצ ייס ןֹוא

 -רעדנימ ןופ טכער ןגעוו ןכַאמּפָא יד רַאפ סיזַאב סלַא טנידעג ןבָאה

 -עגסיוא ןייווכעלסיב ןבָאה -- ןדיי יד ןופ טכער יד ןגעוו ןוא ןטייה

 -ברעמ ןופ רעדנעל יד ןיא .טפַארק-סגנואיצוצ רעייז ןריולרַאפ ,טּפעוו

 יו ךַאמּפָא-טייהרעדנימ רעד ןטיחּפָא טפרַאדַאב ןבָאה סָאװ עּפָאריײא

 ּוצ ןליוומוא רעד ןסקַאװעג זיא ,טַאטקַארט רעלייסרעוו ןופ לייט ַא

 ןעיונעג ןטימ ,םינינש עטריצילּפמָאק גונעג ךיוא ױזַא יד ןריצילּפמָאק

 ןיא ךייא .טכער עשידיי יד ןוא ךַאמּפָא-טייהרעדנימ םעד ןטיהּפָא

 ,םוטנדיי ןשיזיוצנַארפ ןופ רעגָאז-טרָאװ עלעיציפָא יד ןופ ןזיירק יד

 טָאה "םירבח לארשי לכ, ןוא *עירָאטסיסנַאק , רעד ןופ ןזיירק יד ןיא
 ןעיידיא ןוא טייקיטעט סניקצַאמ וצ טפַאשרעגגעק יד טקרַאטשעג ךיז

 .םוטנדיי ןשיזיוצנַארפ ןפיוא ?קילגמוא ןַא ןעגנערב, ךָאנ ןענעק סָאו

 -ענּפא ןוא טרילָאזיא יו ןרָאװעג עיציזָאּפ סניקצָאמ זיא םורָא יוזא
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 רוד ןייט ןופ

 ןרָאװעג טריפרעד זיא ןיירקיטייקיטעט ןוא סולפנייא ריא ןוא טכַאװש

 | ,םומינימ א זיב

 צ

 ךיז טָאה המחלמיטלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןרָאי עטשרע יד ןיא

 יד ןיא םיצובק עשידי יד ןיא טיונ עשימָאנָאקע יד טקרַאטשרַאפ

 ןרָאװעג טקידעשעג רעווש ןענעז סָאװ ,רעדנעל עשיאעּפָאריײא חרזמ

 טָאה'מ ןוא רַאפעג רעגנוח א טָארדעג טָאװ סע המחלמ רעד ןופ

 עטקינייארַאפ יד .ייז רַאפ ףליה ןעגנערב טימ ןלייאוצ ךיז טפרַאדַאב

 -פרעדַאבטױנ עלַא רַאפ ףליה עקיזָאד יד טריזינַאגרָא ןבָאה ןטַאטש

 "טניַאשוד, רעד טכַארבעג טָאה ןדיי ראפ ףליה ןוא רעדנעל עקיט

 ךיז ןיא קידנעסילשנגייא ,קעווצ םעד ןצ טריזיגַאגרָא יינ ךיז טָאה סָאוװ

 ןופ ןעמוקעג ןענעז ןעלטימ-טלעג יד םגח ,עקירעמַא ןיא תורבח-חקדצ

 ץיּפש רעד ןיא ןעגעז ,ןסַאמ-טקלַאפ עטיירב יד ןשיווצ סעיצקַא-לעמַאז

 ןבָאה סָאװ ןזירק ענעי ןרָאװעג טלעטשעגקעוװא "טניאשזד,

 סלָא טעיצַאגעלעד יד ןופ טעטימָאק םעד ןטַאש סָאד טכַאמעג טשינוג
 "טניָאשזד, ןיא ,תמא ,ןעוועג ,עיצוטיטסניא עקידנעטש ןוא עליבַאטס

 יַאזצָאס יד ןופ רעייטשרָאפ ןוא סָאלקילטימ ןופ ךעייטשרַאֿפ ךיוא
 ןעמעלַא ןיא ןענעז עטשרע יד רעמָא ,רעטעברַא עשידיי עשיטסיל
 רעדיוו עטצעל יד ןוא ,םיריבג עסיורג עכיירסולפנייא יד ןעגנַאגעגכָאנ

 טימ ןלוש יד רַאפ טעידיסכוס ןמוקַאב ראפ טגראזעג רקלע רשד ןבָאה

 טכעלטפַאשטריװ יד רַאפ ףליה רַאפ ןוא ךַארפש-רומל רעשידיי רעד

 ןבָאה יז ,טרפב "דנוב , ןוא ללכב רעטעברַא יד ןופ סעיצאזינַאגרַא

 רערעדנא רעד ראֿפ סערעטניא ןטסעדנימ םעד טָאהעג טשינ רעכָא

 ןופ טרינגיזער ןבָאה --ןטסינקצ יד ןוא ."טניִאשזד, ןופ טעכרַא

 יד ןֹופ גנוטכיר יד ןֿפיטשַאב ןיא ןוא סולפנייא ןוא קלח רעייז ןענַאמ

 יד ןלייטוצרעדַאנַאפ גנובערטש רעד םילוצ ,ןטייקיטעטייטניַאשזד}

 -ץרא ןוא רעשיטסינויצ ןופ טיבעג טָאד ןרעפיזראפ וצ ןוא ןטימעג

 -ולֲא יד ןופ סולפנייא ןכעלסילשסיוא ןרָאפ טעבױש רעקידילארשי

 ןופ טנעה יד ןיא תולג ןיא טעברא יד ןבעגעגרעטיא י"ז ןנָאה ,ןטסינ

 ךָאנ טאװה לארשייץרא ,רעריפנַא"טניאשזד, עשיטַארקַאטולפ יד
 ךא ןמעל םעניא ןָאנעכױא עמַאס םעד ןעמונראפ טשינ טלַאמעד

 ַא ןעועג יא דנַאל ןיא ענאל יד :קלָאּפ ןשידיי םטנופ ןבערטש

 אל
 תכ
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 םיובנירג קחצי

 ,עניילק רעייז ןעוועג ןעגעז ןטיײקכעלגעמ-סמַאנפוא יד ןוא עטגנעעג

 זייוולייט ןענעז רעדנעל יד יו םעד ךָאנ ,רעדיוו רעדנעל-תולג יד ןיא

 -עגקירוצ טָאה'מ ,ןברוח-המחלמ ןכָאנ ןעמוקעג ךיז וצ שימָאנָאקע

 ןוא רעקלעפ ןשיווצ ןעגנודניברַאפ ןוא עיצַאקינומָאק יד טלעטש

 רעדיוו יד ןיא ןטעברַא ,רעדלעפ יד ןטעברַאַאב וצ ןבױהעגנָא ,רעדנעל

 -קעּפסערעּפ יד ןבָאה -- ןקירבַאפ עטיובעגפיוא יינ רעדָא עטנעפעעג

 ,עטכעלש ןייק ןייז וצ ןעזעגסיוא טשינ טפנוקוצ רעד ףיוא ןוויט

 ןטלָאװ עקירעמַא ןופ ןרעיוט יד ןרָאװעג טנעפעעג טלָאמעד ןטלָאװ

 ןליוו רעד .זיהַא טרירגימע ןדיי ןָאילימ ַא יו רעקינעוו טשינ יֵאדוװַא

 ןעװעג טשינ ךָאנ זיא ,ןגעקאד ,לארשי-ץרא ןייק ןייז וצ הלוע

 .יַאקע טנעמעוו ,דנַאטשלטימ ןופ ןזיירק יד ןיא סרעדנוזַאב ,קרַאטש

 ןרעסעב ןבױהעגנָא ךיז טָאה עגאל עשימָאנ

 -ויצ רענַאקירעמַא יד ןופ קיטקַאט יד ןיא עיצַאוטיס רעד טָא ייב

 טבַאװשעגּפָא רָאג זיב טָאה ןוא דרָאמ-טסכלעז ַא שממ ןעוועג ןטסינ

 וַא הצרעד ןמוקעג סע זיא םורָא רָאי עקינייא ןיא .העּפשה רעייז

 -דנַאהרעטנוא ןריפ ןמונעג טָאה עיצַאזינַאגרָא-טלעװ עשיטסינויצ יד

 ףליה רעייז ןרעכיזרַאֿפ וצ ידכ ,ןשטנעמ-?טניָאשזד, יד טימ ןעגנול

 -גירּפ ךס ַא ןיא ןבעגעגכָאנ ייז טָאה ,לארשי-ץרא ןוא םזינויצ ןרָאפ

 ייירברַאפ רעד ןיא ןסילשנייא ךיז ןלָאז ייז יבֲא ,םינינע עלעיּפיצ

 ,לאושי-ץרא ראפ ץנעגַא רעשידיי עטרעט

 "טניַאשזד רעד ךיז טָאה עּפָארייא חרזמ ןופ רעדנעל יד ןיא

 ןבָאה טייצ עטשרע יד זיולב .סולפנייא םענעדײשטנַא ןַא ןברָאװרעד

 "חקדצ עכעלנעוועג טימ טקיטּפעשַאב ךיז רעײטשרָאפ?טניששזד , יד

 טָאה סע ןעוו .תואופר ןוא םישובלמ ,זייּפש ןליײטרַאֿפ טימ ,טעברַא

 רעוט-*טניָאשזד , יד ןענעז ,םעד ןיא שיגעפרעדַאב סָאד טרעהעגפיוא

 -עגמורַא טָאה סָאװ ףליה רעלַאיצָאס ערעטיירב וצ ןעגנַאגעגרעביא

 י1ָאניפ םעד טימ .ןבעל עלערוטלוק ןוא עשימָאנָאקע עצנַאג סָאד ןמונג

 עקַאט ןבָאה ןוא ןייז עיּפשמ טנעקעג יײיז ןבָאה ןרעייז חוכ ןלעיס

 םעד ףיוא ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג םענופ גנַאג ןפיוא ,ןעוועג עיּפשמ

 -טכַאמ ןוא טעטילָאטיזא ןופ ןפַאש ןּפױא ,םענייז לעטשנעמַאזוצ-תוחוכ

 חוכ רעלַאסָאלָאק רעד טָא ןעמוקעגוצ טלָאװ .קלָאפ םעניא סעיציזַאֿפ
 ןמונעגרעביא ןבכָאה סָאװ ,תוחוכ עשיטסינויצ ןוא עלַאנָאיצַאנ יד ֹוצ
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 רַאֿפ לגנַארעג םענופ שארב ןענַאטשעג ןוא טפַאשרעה עשיטילַאֿפ יד
 ײלזָאד רעד טָא טלָאװ ןוא ,רעדנעלניווו ערעייז ןיא ןדיי ןופ טכער יד

 ןעלנָא רעכעלטפאשלעזעג ןוא רעשימָאנָאקע ןַא יו טנידעג חופ רעק | 

 םיצובק עשידיי יד ןטלָאװ ,לגנַארעג ןשיטילָאּפ ןקיזָאד םעד רַאפ ךיוא

 יז ןופ שארט ןעזעגסױא שרעדנא טלָאמעד עּפָארײא הרזמ ןיא

 יפיוא רעלַאנַאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ ןשטנעמ יד ןענַאטשעג ןטלַאוװ

 יַאקע ןוא ףליה רעלַאיצָאס ןופ טייקיטעט יד ןוא ,הלואג ןוא גנובעל

 ןצנַאג םעד טרעדנעעג ןעוועג ןטלָאװ עיצקורטסנַאקעד רעשימָאנ

 -עלפיוא ןוא גנואיינַאב ןצ ייז טריפעג ןוא ןדיי יד ןופ רדס-סנעבעל

 ןוטעג קינעוו רעייז רעבָא טָאה ?טניַאשזד ,, רעד .ןטכיזניה עלא ןיא גנוב

 יז ןטלַאהוצסױא טכעלגעמרעד טָאה רע :גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןיא

 יד ןעיינַאב ןוא ןפַאש וצ ןזיטַאיצניא יד ןבעגעג טָאה ,ןלוש עשידיי

 רעד ןיא גנונעדרַא טכַארבעגנײרַא טָאה ,גנוגעװַאב עוויטַארעּפָאָאק

 רע טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא .םימותי רַאפ טעברַא-ספליה

 יאלימיסַא יד ךיוא ,םיריבג יד טייקנעסעגרַאפ רעד ןופ ןגיוצעגסיזרַא

 "ףנוב, םעד ןוא "הדוגא, יד טקרַאטשרַאֿפ טָאה ,ייז ןשיווצ ןרָאט

 .ןטסינויצ יד ןסױטשעגסױרַא ןוא

 ףעד ראפ ףמָאק םעד ןריפוצרעבירא ןסָאלשַאב טאה ןיקצאמ

 הקדצ ןוא ףליה רעד ןופ דלעפ ןפיוא תוצופת עשידיי יד ןיא טכַאמ

 רַאיצאנ ערעדנַא יד טימ ןעמאזוצ רע טָאה קעווצ םעד וצ .טייקיטשט

 ןפורעג טָאה ןוא "ףילער ןשיטַארקַאמעד , םעד ןפאשעג רעוט עלאנ

 ןייז ,ןעמעלבַארּפ"ףליה יד ןרעלקפיוא ראֿפ ץנערעפנַאק עלעיצעפס א

 יסקלָאפ עלַא עיצקַא רעד טָא םורָא ןעלמַאז וצ ןעוועג זיא ליצ
 ןרָאװעג ןעגנולשעגנייא טשינ ןענעז סָאװ ןרשטקַאפ עלַא ,ןענייראפ

 טָאװס .םיא טימ ןעגנַאגעגטימ טשינ ןענעז ןוא ?טגיַאשזד, ןופ
 -רעטנוא רעקיזָאד רעד ןיא ןייז חילצמ טעװ רע זַא תליחת ןעזעגסיוא

 עניטנעגרַא ןופ טלעג ןעמוקַאב טָאה הרבח עייג יד ,רענייז גנומעג
 יז .טעברַא ריא רַאפ ןמוס-טלעג עסיוועג .רעדנעל ערעדנא ןופ ןוא
 טָאה סָאװ "טגיאשזד, ןטימ ןיתרוקנָאק טנעקעג טשינ רעֶהֶא טָאװ
 עשיטסינויצ יד ךיוא רעבָא .ןעלטימ-טלעג עקיזיר טימ טרינָאּפסיד

 סָאװ יד ךיוא .םענייז ףמַאק סלַא סע ןעזעג טשינ טָאה גנוגעוואב
 טייוװ ,תובחלתח רעקירביא ןָא ןוטעג סע ןכָאה ןפלַאהעג םיא ןבַאה
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 ןעגנואיצאב יד ןכַאמ וצ עילַאק ןריקיזיר טלָאװעג טשינ טָאה רענייק

 | ."טניַאשזד , ןטימ
 .ןעגנולעג טשינ סניקצאמ 'ווורפ רעקיזָאד רעד זיא רעכירעד

 -רעטנוא זיא יז זיב ןבעל רעווש א טריפעג טָאה הרבח"הקדצ עניילק

 טשיג "שידק, ןייק ֹוליפַא ריא ךָאנ טָאה רעגייק ןוא ןעגנַאנעג

 | ,טגָאזעג
 טגה ,ןעגנולעג טשינ ןעניקצַאמ זיא טנעמירעּפסקע ןייא ךָאנ ןוא

 יד ןופ גנוקינייארַאפ ַא וצ ןגנערב וצ ןבעגעגנייא םיא ךיז טָאװ סע

 ןטנַארגימע יד ףליה ןגנערב טימ טקיטפעשַאב ךיז ןבָאה סָאװ תורבח
 ןיא וצ טײײז רעטייװצ רעד ןופ ַא"קי ןוא טָאיה ןוא טייז ןייא ןופ

 א טרעדַאפעג טָאה טעברַא יד רעבָא ,?טקערידגימע , טפַאשלעזעג

 טשינ ןוא טלעג ןיא טגנעעג ןעוועג זיא א"קי ןוא לַאטיּפַאק ןקיזיר

 ערעדנא עלַא ןיא עילַאװכ-עיצארנימע עשידיי יד ןשרעהאב טנעקעג

 עיצוטיטסניא יד ךיוא זיא םורא יוזא ,לאדשירץרא רטסיוא ,רעדנעל

 עט קיצנייא יד ןבילכעג ןענעז ?סָאיה , ןוא ַא"קי ןוא ןלַאֿפוצ ךיז

 ,טעברא עיצארגימע רעד ןיא עקיט

 .רעקידנעטשלופ א ןעוועג זיא ןעניקצָאמ ךופ לאפמרוז רעד

 יאב רעד ןופ גנובערטש יד ןעוועג ךיוא זיא סָאװ ,גנונערטש ןייז

 טכַאמ עשידיי ןפַאש ןצ ,גנוגעוואב רעשיטסינויצ ןוא רעלַאנָאיצ

 וצ םירס רעד ןראהעג טלופרעד טשינ יא ,תולנ ןיא ןרָאטקַאפ

 עיינ א ןריפנייא ןכרוד ןלצרעה ןופ קרעוו עסיורג סָאד ןצנעגרשד

 ןרָאהעג טשינצ יא -- תולג ןיא ןבעל ןשיריי םעניא גנוגזרַא

 זיראפ ןיא סעיצאגשלעד יד ןופ טעטימאק רעד ןיולב זיא ןבילכעג

 םוּצ סעיציטעפ ,סמודנאראמעמ ןסַאּפרַאפ וצ ןעוועג זיא טעברַא ןייז

 -רצטגיא ךיא ןקילייטאב ,ןעננוריגער ענעדיײשרַאפ ֹוצ ,דנוברעקלעפ

 ןלא עגײז קעטשה טקידתושממ יד רעבָא ןצנערעפנַאק עלַאנאלצַאנ

 .עלַאמינימ א ןעוועג

 עגייז ךומ זיירק םעד ןופ ןֹוא ןעניקצָאמ ןופ לאפכרוד רעד

 טימ טליײטעג ןוא ףמַאק ןייז ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,םירבח

 ,לאפמרוד רענעגייא רעייז זיולב ןעוועג טשינ זיא ,תולּפמ ענייז םיא

 ףוס םוצ ןכָאה עּפָארייא-חרזמ ןיא ןעגנונעװַאב-טקלַאֿפ ערעדנא ךיוא
 ןוחצנ ןוא עיצקאער רעד ןופ גייטשפיוא ןבילוצ ייס ,הלּפמ ַא ןטילעג

 ןעגנורעדנע יד הילוצ ייס ןוא ,ןעגנוריטַאש ענייז עלַא ןיא םזישַאֿפ ןוצ
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 רעד ןיא ףמַאק ןופ ןרעװ ךימ רעייז ,ןדיי ייּב ןעגנומיטש יד ןיא

 םוינויצ רעד .עיצַאילַארָאמעד ןוא םוישעפעד ןופ גנוקרַאטשרַאפ
 עג ט

 א ןשורוצפיונוצ ןוורט רעד ןרָאװעג טיינאב זיאט ,תוצופת יד ןיא
 -סגנוריטנָא ךוא טעטיָאטיױא ןפַאש לָאז סָאװ טערגגַאק-טלעװ ךשידיל

 .ןעגנולעג טשינ ןיא ןוורפ רעד רעבָא ,תוצופת יד ןיא ןירעטנעב
 ןוטיעאטיראטיוא ןַא ןפאש וצ ווורפ רעטצעל רעד ןעוועג ןיא סָאד
 יז ןיא טכער עשידיי יד ןקיריײטרַאפ אפ רטנײצ סגנוריגײזלַאאק תנ יי ,{ א ער טיי לה ָק סו גל טו שופ טי 0 = 0 1 יז (} טא {.ש עמ = 8 א ןאא שא ל8 ס} מס א א א 9 :

 עגַאל יד ןשרעהאב וצ תוכ םעד ןעגנערבפיוא טנעקעג טשיג טָאה

= 

 * שאט ץיי- 8. יי 8 זי 'הס 6 א 2 : 5 יי וי סא 6 זר א אז לא שי } 4 טאפ ַׂצ וג אאי - יב טיי 6 56 זי יי

 לש - טייא טשצ עג עטא ןטסש 8 ק 3 עקל יו רג ער 27ע ,רערבעפ תילק
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 ןיקשיסוא םחנמ

 ךופ טוינויצ רעד ןעניקשיסוא רַאֿפ ןעוועג זיא םזיניצ רעד

 רעמ ףיוא עגד ַא ןליפַא ןטרַאװ טלָאװעג טשינ טָאה רע .עיצַאזילַאער
 טשינ ךיוא ןוא ,ןעגנוגנידאב עכעלצעזעג ןוא עשיטילָאּפ עקיסַאּפ
 טגייה ןריזילַאער ןעק'מ סָאװ ,ןעגוגנידאב עשימָאנָאקע ערעסעב ףיוא

 בנוזַאל ןייז ןעוועג זיא סָאד -- ןגרָאמ ףיוא ןגעלּפָא טשינ ןעמ ףרַאד

 ןעק טריטסיזקע ןוא ןרָאװעג ןפַאשעג ןיוש !יא סָאװ .ןרָאי עלַא
 ןעק ,ןוט וצ טקיטעּפשרַאפ'מ סָאװ רעבָא ,ןעלקיװטנַא ךיז ןוא ןסקַאװ
 טשינ ןעמ ןעק טקיסעלכַאנראפ'מ סָאװ ןוא ןּפַאכקירוצ טשינ ןיוש ןעמ
 ,ןטלעז רעייז ןיולב רָאנ ,ןטכירַאפ

 ןייז ןעזעג ןעמ טָאה רעניײז טעבױַא רעדעי ייב ןוא קידנעטש

 ןוא טײקטגַאװעג ןייז ,שוח ןשיטקַארּפ ןייז ןוא גנוווש ןקידנעּפַאש

 ןדנובראפ ןעוועג זיא סָאװ ,תונכס ךיז ןלעטשוצנעגעקטנַא טייקטיירג

 ןביילב טשינ טעוװ רע זַא ,קלָאפ ןשידיי ןיא ןביולג ןפיט ןטימ םיא ייּב

 רע ןעוו וליפא ,ןזָאלרַאפ םיא ףיוא ךיז ןעק ןעמ ןוא קילעטשרעטניה

 עטיירב טַאהעג קידנעטש רע טָאה ,טעברַא עניילק ןוטעג לָאמַא טָאה

 ןיא ,ןטייצ עטסרעװש יד ןיא וליֿפַא .ןגיוא ענייז רַאפ ןטנָאזירָאה

 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד זיב ןלצרעה ןופ טיוט ןכָאג הפוקת רעד

 רעד ןעוועג רע זיא ,ןטייקכעלגעמ ןרָאװעג טקעדטנַא ןענעז סע עוו

 ףעטרעוו טימ טשינ ,ןעוטפיוא עטסיירד טגַאװעג טָאה סָאװ רעטש

 ,ןטאט טימ ראי

 בושי םעד טריזינאגרָא טָאה סָאװ רעטשרע רעד ןעוועג זיא ר

 ןטראו ףרַאד'מ ֹוַא ןטלַאהעג ןבָאה ערעדנַא תעשב ,רערעל יד ןוא

 "נדַאב עכעלצעזעג ןךוא עשיטילַאפ עקירעהעג ףיוא םינינע יד טימ

 זַא ןוא קמע םעד ןביעוװרעד ןטימ ןעוועג ךיוא ןזיא ױזַא .ןעגנוג
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 רוד ןיימ ןופ

 טציזַאב טָאה רע .ערעגעלק ןוא ערעטערג ףלַאפ ערעדנַא ךסָא ןיא ךיוא
 .ןטַאט יש טיטסינויצ ראֿפ שוח ןרעדנוזאב ןימ א

 יא עקידתישארב א סעפע ףךיז א טאהעג טאװ שוח רעד
 טָאהעג ןבָאװ סָאװ רעכאמ-תונובשח ,,ענעסַאלעג ןשטנעמ .טפארק

 מעד ןיא ןעזעג ןבָאה ןעגנוגנידַאב יז וצ ןסָאטוצוצ ךיז גנובאגאב יד
 ןופ ןיד-קספ רעד רעב ,קילגמוא ןָא ללא ןוא ךורסהח ןסיורג א

 .רערעדנא ןַא דימת טעמכ ןעוועג ןיא עטכישעג רעד

 םעד ןֹופ שארב ןעניקשיסוא טלעטשעגקעוַא טָאה שוח רעד טא
 רעד :טגיועג טָאה רע ןוא טקעיַארפרעדנאגוא ןגעק דנַאטשּפיוא
 3 1 : = ) רעד ןופ רעויילסיוא ראפ ןעגיקשיסוא סט מעג טאה שוה רעקליזָאד

 רעזדנוא ןדנעוו וצ טרשהעגשיוא טשינ טָאה רע לארשי-ץרא ןופ דרע

 יד == תלואג רעשידיי רעד ןופ דוסי-וקיע םוצ טייקמאזקרעמפיוא
 ,ןדָאב ןופ גנוזיילױעד

 י:

 טָאה קלאפ עשידיי עצנאג סָאד ןוא םויגיצ רעד סָאװ הבצמ יד
 טָאװ ןדָאב רעגעברָאװרעד רעד לכ םדוק ןיא ןעניקישסוא טלעטשעג

ֶ 

 טנעה יד ןיא ןכעגעגרעטיא ןךוא טולילעגסיוא םיא טאה ןיקועימוא

 ראבטכוופ ןוא סעכראאב םיא ןבאה סאו ,םיצולח עיירטעג ןופ

 ןשידי ןראפ דוסי רקיע םעד ןפאשעג בורא = יוזַא ןוא .טכאמעג

 ,דנאלמילה ןשיראטסיה םעניא םוקמיוא

 םוינויפ סניקשיסוא

 רעד ןופ עטכישעג יד זיא ןעציקשיסוא ןיפ עטכישעגסנעבעל ד

 יילַאֿפ םעד ןוא ןויצ-תכיח ןופ געט יד טניז גנוגשווַאב רעשיטטיגויצ

 ,געט עטצעל יד זיב םזינויצ ןשיט

 טָאװ ,םוטגדיי ןשיסור םענופ לָאנמיס רעד ןעוועג זיא ןיקשיסוא

 ןטנעצניינ ןיא תוצופת עשידיי עלַא ןופ אנע  םעד ןמונרַאּפ טָאה
 ינעגללא עריא ךפ קורדסיוא רעד ןטוועג ןיא רע ןוא טרעדניהרַאי
 .ןעגגובערטש ווא ןטסַאש

 סָאד טריזירעטקַארַאפ טָאה סָאוװ טייקטכע ןוא טייקיששרוש יד
 ןוא ןעוט םעד ףיױא לפמעטש םעד טנעלעג טָאה םוטנריי עשיסור
 יֿבַאהעג יוזא ןוא טדערעג יוזא טָאה רע .,ןיקשיסוא םחנמ ןופ ןקריוו
 םעניא םייררעביא ןייק ןעועג טשינרָאג ןיא סע וה ךיילג טלעד
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 םיובנירג קחצי

 אי טגעזיוט ריפ רעדָא יירד רַאפ ןופ עיצַאנ רעשידיי רעד ןופ ןבעל

 .גָאט ןקיטנייה זיב

 טָאה .םילשורי טָאטש-טּפיױה רעזדנוא :טגָאזעג טָאה רע ןעוו

 רֵאְנ ,טײהנעגנַאגרַאפ עטייװ ױזַא יד טַאהעג ןעניז ןיא טשינ רע

 ןיא גנודיישטנא ןוא העּפשה ןייז ךרוד ןוא געט עקיטציא ערעזדנוא

 -לת ןופ רעבירַא גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ רעטנעצ רעד

 -טלַא ןוא רעליטש רעד ןיא ,טלעקיװטנַא לענש ךיז טָאה סָאװ ,ביִּבַא

 קלאפ ןשידיי םעניא ןביולג ןפיט ןצנַאג ןייז ייב ,םילשורי רעשידָאמ

 -עדיא רעדנילב ןופ ןעוועג טייוו רע זיא ,ןטייקכעלגעמ ענייז ןיא ןוא

 -קריוו רעד ןיא ןענעז ייז יװ ןכַאז יד ןעזעג ָאקווד ןוא עיצַאזילַא
 ,טייקכעל

 ןגעוו לקיטרַא ןטשרע ןייז טכעלטנעפערַאפ טָאה םעה-דחַא ןעוו

 רעד טימ רענעייל יד טרעטישרעד טָאה ןוא "לארשי-ץרא ןופ תמא,

 יז טנערפעג ןוא ןעזסיוא ןעמערָא ןייז טימ בושי ןופ גנורעדליש

 -שיסוא םיא טָאה -- "1 כורח טרעװ קלָאפ א ןעוו, : עגַארּפ עשיגַארט

 חנקסמ רעשיטסימיסעּפ ןייד וצ ןעמוקעג טסיב :טרעפטנעעג ןיק

 ןשידיי םענופ עיצַאזילאעדיא ןימ א ןיא ןעקנוזרַאפ טסיב ןד לייוו

 ןוא טייקכעלקריוו רעד ןיא זיא רע יװ ןדיי םעד ןעז ףרַאד'מ .קלָאפ

 -ץרא ןיא ךיז טיוב סָאװ סָאד זַא סולשַאב םוצ ןעמ טמוק טלָאמעד

 סָאװ קלאפ ַא .סנ ַא שממ רָאנ רעדנוװ ַא זיולב טשינ זיא לאושי

 ףוא טקיגײּפעג ,טגָאלּפעג ,תולג ןיא דנַאל וצ דנַאל ןופ טרעדנַאװ
 רצ טָאט רעלַאטָאלָאק ַא וצ ךיז טכַאװרעד קלאפ סָאד טָא ,ןסירעצ

 קלָאפ ןשידיי ןופ םוקפיוא רעד יוװ סנ ןסיורג א וצ ,םיתמהיתיחת ַא

 "ל ברחל יב םע, :טסגערפ וד ןוא לארשייץרא ןיא

 יד טָא םגח ,םעהידהַא טשינ ןוא ןיקשיסוא ןעוועג זיא טכערעג
 -ןייא ןקרַאטש ַא טאהעג טָאה טלעטשעג טָאה םעהידחַא סָאװ עגַארפ
 טָאה ןיקשיסוא .חפוקת רענעי ןופ רוד ןגנוי ןצנַאג םעד ףיוא סולפ
 -ןיצ רעד -- טייקיטעט ןוא ןבעל ןייז ןיא םוירעטיױק ןייא טָאהעג
 רעפיט ַא ןופ ןסָאלפעג טָאהװ םולרעטירק רעד .םולרעטיוק רעשיטסינ
 -ףעטשלופ ןופ ץענערג ַא ןָא ןביולג ַא ןופ ,קלָאפ ןשידיי םוצ עביל
 רעד רעטנוא .ןעמוק טעוו הלואג עשידיי יד זַא טייקרעכיז רעקיד
 -ללֲאּפ עגייז טרעדנעעג רע טָאה םוירעטירק ןשיטסינויצ ןופ העּפשח
 א ןופ רענגנעהנַא ןַא ,תליחת ,ןעוועג זיא רע .ןעגנואיושנא עשיט
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 ףעשיטסינויצ ןייז ןופ ביוהנא םייה ,עיכרָאגָאמ דעלענַאוצוטיטסנַאק

 ףימ לָאז --- םיא ןופ סָאװ קילגמ
 :םזיתי'צ ןראפ הכרב עסיורג א סיורא ןיא -- ןגָאז וצ ןייז טביולרעד 3 הא למי סח א לק פ עי 4{ 5 טמא 857  לפ יו לעיא י) 5 א א זי וי 5

1 

 יע

 טי 1 ---ע
 יא :2

 זצ
 א
 יו 2 ,-רס למ צ 1 2 -) (+ 1 5

 ר א
 +צ יי = א וצ = 74

 ינא ענייז בילוצ הצומק ליב רעד ןיא ןמונעגנא טשינ םיא טָאה'מ

 ןעגנואיושנא עשיטילַאפ ענייז טרעדנעצנ טָאה רע רעבָא ,ןעגנואיוש

 רעשיטסינויצ ןייז ןיא גנורעטש ַא ןעלעז יז זַא ןעזעג טָאה רע ןעוו
 ,טייקיסעס

 לףוצ א ןופ פיס רעלַאעדיא ,רערעכעה א טריטסיזקע םע קיוא

 רעייט ןוא טבילַאב ןעוועג זיא דע ,ןיקשיסוא ןעוועג סע ןיא --- לללכ

 זיב סטכעה ןופ ןעגנומערטש ןוא ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ עֶלַא ליב

 ןופ ןויצ ילעופ ךוא טייז ןייא ןופ ?יחרזמ , ןופ דישרעטנוא ןָא סקניל

 ןקיטסייג ןייז ןופ ןסָאנעג ןבָאה םאנסיוא ןָא עלא ,טייז רעטייווצ רעד

 ןמיל א ,ןטנעאנ א ,גיחנמ ןוא רערעל א םיא ןיא ןעזעג ןוא םוטכייר

 זי ןוא עלאיצאס יד ןגעו טגערפעגלָאג טשיִנ לָאמגייק טָאװ רע ,רבוה

 זיא שטנעמ-ספמַאק ַא ,רעטעכראטימ עגייז ןופ ןעגנואיושנַא-רוטלוק

 ףרַאדמ זַא ,סולשאב םוצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו .ןיקשיטוא ןשעוועג

 טנעלעג טשינ ,ןצעזכרוד סע רע טנעלפ ,עגַארּפ רקיע ןַא ןיא ןדיישטנא
 "עגנָא ךיז טָאה רע רעכלעוו ףיוא טפַאשרעננעק רעד ףיוא טכָא ןייק

 רענגעק יד ףיוא טשינ ךיוא ,ךוא ןטיוטש

 א ,רערעל ַא ךָאנ םידימלת יה ןעגנאגעגכַאנ םיא ןענעז רימ

 טימ סע טָאה רענגעק ענייז ןעוועג לָאמא ןענעז ר"מ ןעוו ןוא ,גלחנמ
 א ןבאה רימ סָאװ ננורעראפ ןוא גנוטכא רעד ןופ טרענימעג סשינראנ

 י ּ וי ִ ר סג טָפ 5

 רעד ןופ המוקת רעד ןיא ןעוועג ךיוא זיא לֹוזַא ,םיא 2 טלימעג

 לאיש ץרא ךופ גנולילש יד אר טאה טסָאװ עיסימָאק"ללפ
 .עשיכַארַא ךוא עשידיי א תוגידמ ליווצ ףיוא

 ערעזדנוא ןיא סע טָאה רעטלע רעפיט ןיא ןברָאטשעג זיא רע םגה
 ןטימניא זדנוא ןופ ןרָאװנ עג ג ןטיי ועגקעוװַא זיא י ייװ לעזעגסיוא ןגיא
 ןייז ןופ דיל סָאד :ןקילארה ייב טסייה סע יו יוזא ,טשברַא ןייז ךופ
 יו ךימ ןאמרעד'מ .טימרעדניא ןרָאװעג ןסירעגרעביא יא ןכעל
 -רעווינוא רעד ןיא טנעדושס א ןעדועג ךָאנ ךיכ'כ ןעוו ,לאמַא בָאװ'כ
 רעלק צי , :ףעטרעוו יז טא ליומ סניסשיסוא ןיפ טרעהעג ,טעטיז

 64 ן ןא גפ = המחלמ א ןיא טנארפ ןפיוא ןייג וצ לגיטמ טשינ ךיה ךיא זא
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 דימ ןענעז רעטרעװ יד 7? חלואג רעשידיי רעד רַאֿפ ,לארשי-ץרא
 ,ןצרַאה ןיא טצירקעגנייא ןבילבעג ןרָאי עגנַאל

 ןייז ןעגנַאגעגלָאנ רעטיפושיכרַאּפ ַא יו ןיקשיסוא זיא ןרָאי עלַא
 ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא ןבעל ןייז ןוא ,עיזיוו רעטמיורטעגסיוא
 .גנוכעלקרקװרַאֿפ ריא ןופ לעווש רעד ףיוא

 זולעפ רעקיטפעמטא יוו

 ףעד ןיא ןענַאטשעג ןיקשיסוא יא זלעפ רעקיטכעמ ַא יו

 ןרָאי-טנעגוי ענייז טניז .קלָאּפ ןשידיי ןופ גנוגעווַאב סגנואיירפַאב

 ןיא געט עטצעל ענייז זיב עווקסָאמ ןיא עיזַאנמיג ןיא רעליש סלא

 רע ןוא טקעלפטנַא םיא ךיז טָאה סָאװ תמא םעד ןבילבעג יירט רע

 -גושיטנַא עלַא ףיוא טקוקעג טשינ ,המילש הנומאב טכיולגעג טָאה

 .תמא ןייז ןופ ןוחצנ ןקיטליגטנע םעד ןיא ,תונויסנ ןוא תורצ ,ןעג

 ןיא רָאנ טקעלֿפטנַא טשינ םיא ךיז טָאה תמא רעד זַא ןגָאז ןעק'מ

 השורי עקידתורוד ַא יװ ,ןבעל ןייז טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג ןבעגעג

 םוש ןייק .המשג רעד ןיא ןוא טולב ןיא טּפַאזעגניא זיא סָאװ

 גנוגעװַאב רעד ףיוא ןעמוקעג זיא סע סָאװ קילגמוא םוש ןייק ,סיזירק
 ןייז ןרעטישרעד וצ דנאטשמוא ןעוועג טשינ ןענעז ,קלָאֿפ ןפיוא ןוא
 ןיא סאו טסווװעג טשינ ללכב טָאה רע .טייקרעכיז ןייז ןוא ןביולג
 ןעעז וצ ןגיוא ענעפָא טַאהעג טָאה רע םגה ,קֿפס ןוא שואי סעכלעזַא
 ,ןסיורד ןופ ןעגנורעטש ערעיוהעגמוא יד ,זיא יז יוװ טייקכעלקריוו יז
 רע טָאה לָאמגייק .קלָאּפ ןופ טייקיטליגכיילג ןוא טייקיטכיוצרוק יד
 חוכיוו-עדנאגוא ןופ געט יד ךַאנ קנעדעג'פ .ןריולרַאפ טשינ געוו ןייז
 רושָארב יד ןוא ,ןלצרעה ןופ טוט ןכָאג ,םזילַאירָאטירעט םעד ןוא
 רושָארב רעקיזָאד רעד ןיא .?םַארגָארּפ רעזדגוא,, : ןעניקשיסוא ןופ
 סָאװ געוװ םעד ןוא ,ןוט וצ ןיא סע סָאװ טכַאמעג רָאלק רע טָאה
 טָאהעג קידנעטש טָאה דע ,ליצ םוצ ןכיירגרעד וצ ידכ ןייג ףרַאד'מ
 ןַא ןעועגסיוא טָאה סע ןעוו ןליפַא ,ןגיוא יד רַאֿפ ליצ ןסיורג םעד
 א ןיא ןרָאװעג טלעדנַאװרַאפ ,ןרָאװעג גנע זיא ליצ םוצ געוו רעד
 יז ןַא ןבױלג ןצ טרעהעגפיוא טשינ רע טָאה ,עקשזעטס רעלָאמש
 ליצ ןסיורג םעד ,ךַאילש ןטיירב ןפיוא ףױרַא רעדיוו טעוו גנוגעזלַאב
 רעד ,םזינויצ ןרַאפ ןעוועג רע זיא זלעפ רעטסעפ ַא יװ .ןגעקטנַא
 יישרעדמוא ןפמעק טנעקעג טָאה רע .עיצַאזינַאגרָא ןוא גנוגעוװַאב
 ףיז טָאה רע .םינינע רקיע ןגעוו ןעגנַאגעג זיא סע ןעוו ךעלרעט

 רע ןעוו ,טכַאמעג םולש םיא טימ ןוא ןלצרעה ןגעק טצוועטנומעב יש טי טא + , 25 ראש : נשא לא 92 ינ = קי א טעג לג
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 רוד ןיימ ןופ

 םזילַאירָאטירעט ןוא עדנאנוא ןופ הנכס יד זַא טגייגרעביא ךיז טָאװ

 לארשייץרא ןיא טעברַא-ובפלא רעד ייב .רעמ טשינ יש טָארד

 יז טָאה ןבעל סָאד סָאװ תורשפ ףיוא ןעגנַאגעגנייא דימת רע זיא

 עלייג יד טימ ךַארּפש עקידחופתושב א ןענופעג טָאה רע ,טרעדאפעג

 רעגַאל םעד ןופ ,גנוגעוואב רעד ןיא ןעמוקעגפיוא ןענעז טא תוחוכ

 ענעגייא ענייז ןופ טקוקעג קעווא סָאה ,רעטעברַא ןוא טנעגוי רעד ןופ

 =+ יַָאטײױא רעצנַאג רעד טימ טָאה ןוא ןעגנואיושנא עוויטאוורעסנָא

 קלאפ ןופ ןגעמרַאֿפ סָאד ןביילב ףראד ,זומיק-ךיוק ןכרוד .טזיילעגסיוא

 סע זו ,טראמ ןפיוא טפיוקראפ טרעוו סָאוװו הרוחס א ןרעװ טשינ ןוא

 | ,םיחוור ןוא רחסמ ןופ ןצעזעג יד ןעשרעה

 םיא טיול סָאװ ,טקניטסניא ןשיטסינויצ ןימ א טָאהעג טָאה דג

 ןריובעג יו זיא רע לייו .טָאט ןוא געוו ןייז טעטכירעג רע טאה

 א ןופ םויתיצ ךיז ךזא טּפאועגגײא טָאה רע ,טפיגופ א ןרָאװעב

 וצ סימא טשיג ךיז לָאמגייק ןוא עיצידַארט רעקירעי-טנעזיוט

 א םיא רָאֿפ ןעװעג ןיא רע לייוו ,םזינויצ ןופ תמא םעד ןזייוואב

 ,ךאז עכעלדנעטשראפטסבלעז ךוא עכעלריטאז

 ןעוועג זיא רע .עשיסוה א ןעוושג זיא גנואיצרעד עכעלטלעוו ןייז

 טשינ עווקסַאמ טָאהעג תיל טָאה ןוא רוטלוק רעשיסוד רעד ןצ טנעאג

 רעד ןופ רעטנעצ רעד יו רֶצִנ ,טייהדניק ןייז ןופ טָאטש יד לה ראג

 טָאה חמשג רעד ןופ םידעפ עלא טימ רעבֶא ,רוטלוק 'רעכילשטנשמ

 .סקלָאפ ןייז ,סנרעטלע ענייז ,עגייז טשיִנ זיא עװקסָאמ זא טליפעג רע

 ,טנעאנ ןוא 277 םיא ןיא יז םגה דמערפ םיא זיא יז זַא

 -רעה יד ןגיוצעגוא טאה םזינויצ ןייז ןופ טייקשיראטנעמעלע יד

 עגיײז ןבעגעג טאה א סטסניא ןייז טרעסעדנראפ טָאװ ,רעצ

 ןעוועג זיא סע זַא יוזַא ,קורדסיוא ןרעדנוזאב ןוא טפארק רעטרעוו
 רעוועג זישמ ןעוו וליפֲא ,העפשה ןייז ןופ ךיז ןעיירפאב וצד רעווש

 | ,רעגייז רענגעק רענעכַארּפשעגפיױא ןָא

 טעברַא רעד רָאֿפ רָאפנעמאזוצ רערעל ןפיוא עדייר ןייז ןיא

 :טנַאזעג ןיקשיסוא טָאה ,ששת ראי ןיא תמיקהררק םעד תבוטל

 גנונעכלצַאב רעד ןופ דיסח ןייק טשינ ןיפ ךיא זא ,חדומ ךיז ןיבכ

 יתביח , חסונ םענופ דיסח ןייק ןעוועג טשיג ןיפ'כ יו לוזַא "םזינויל

 ןפ רעטלע ןיא ןיצ-תמיח ךוא ראו 40 טלַא זיא םזינולצ רעד ?ןויצ



 םיובגירג קחצי

 ;נוגעװַאב יד ןיא גנוגעװַאב רעזדנוא רעבָא ,רָאי 20 טימ םזיניצ
 -גוא ןעוו גָאט םענופ ,רָאי טנעזיוט ייווצ טלַא זיא יז ןוא הלואג ןופ

 ןבירטרַאפ זיא קלָאֿפ סָאד ןוא ןרָאװעג בורח זיא שדקמה-תיב רעזד
 ערעזדנוא ןיא ךיוא זַא טגייצרעביא ןיב'כ ."דנַאלמייה ןופ ןרָאװעג
 ענעדירפוצ יד ֹוצ טרעהעג טשינ ןיקשיסוא טלָאװ געט עקיטציא
 תנידמ יד זא קלָאּפ םעד טגָאזעג יַאדױַא טלָאװ רע ,ןטסילַאמינימ
 גנוכעלקריוװרַאפ רעד ןופ ןלפַאטש יד ןוֿפ ענייא טשרע זיא לארשי
 .לארשי תלואג ןופ

 טצונאב'מ סָאװ רקש םעד טַאהעג טנייפ רע טָאה ןרָאי עגייז עלַא
 רָאֿפ סע ןוא טכַאװשעגּפָא טרעוו ןביולג רעד ןעוו םיִא טימ ךיז
 זא טסוועג טָאה רע ,טײקיטסולספמַאק יד ןוא טומ רעד טעדניווש
 ןקיױלעפעקגײלק טימ ,רקש טיפ רעצרעה ןייק טשינ טגניוצַאבימ
 ןגָארטעג ךיוה רע טָאה ןרָאי עלַא .ןעגגוגנידַאב יד וצ ךיז ןסַאּפוצ
 טלָאװ רע זַא רָאלק רימ רַאפ זיא'ס ןוא ,םזינויצ-הלואג ןופ ןָאּפ יד
 לארשלי תנידמ רענענַאטשעגפױא רעד ןיא ןביוהעגפױא רעדיוו ןָאפ יד
 .לארשייץרא ןופ לייט ַא ןיא

 "ןיקשיסוא טגאועג טָאה ייווא,
 ןופ םיקוספ יד ןוא ,טגָאזעג טָאה ןיקשיסוא סָאװ סָאד ךיוא

 טנעקעג ןעמ טָאה ,טפַארק ןוא גָאװ טַאהעג דימת ןבָאה ןיקשיסוא
 -עסיורג ןייז ןופ דוס םוצ ןוא ץרַאח ןייז וצ לסילש םעד ןעניפעג
 -אב א ןעוועג ןגיוא עגייז ןיא זיא סָאװ ,גנוגעװַאב רעד ןיא העּפשה
 ןטימ טביולגעג רע טָאה הלואג רעד טָא ןיא ,הלואג ןופ גנוגעוו
 ,ןכערכוצכרוד גרעב ןעוועג דנַאטשמיא ןיא הנומא יד ,ןצרַאה ןצנַאג
 טָאה רצ סָאװ ןרָאי עלַא .שינעטסיוו רעד ןיא געוו ַא ןטערטוצסיוא
 ןופ םוקמיא ןוא דנַאל ןופ יוכפיוא ןופ טעברַא רעד טעמדיוועג
 גנורעטש רעדעי ןיא ; זישמ לש רפוש םעד טרעהעגיוו רע טָאה ,קלָאפ
 טרעוו םעד ףיוא ןמוקעג זיא סָאװ קילגמוא ןוא הרצ תע רעדעי ןיא
 טָאװ ןעייוו-הלואג יד ןעזעג רע טָאה --- דנַאל ןשידיי ןופ יובפיוא ןופ
 השמ :טרָאװ םעד ןופ .ןחישמ ןופ געט יד ֹוצ זדנוא ןרעטגעגרעד
 ןיקשיסוא טָאה -- ןדיי טגעזיוט טרעדנוה סקעז יוװ ליפ יוזא טגעוו
 השמ יו ליפ יוזא טגעוו ןדיי לָאצ עבלעז יד זַא -- טנרעלעגּפָא
 זיא קרעוו-הלואג ןייז ןוא חישימ ןייז ןעק ןיילַא קלָאפ סָאד טסייה'ס
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 רוד ןיימ ןי

 ראו ןשטנעמ יד טפַאש טלעג סָאד טשיג, ,ןחישמ ךיפ רעגָאזנָא רעד

 עקַאט לכיטדוק םיא ליב טסייה "טלעג, ןוא ."טלעג סָאד ןשטנעמ יד

 ןצנַאג ןטימ טגנערב קלאפ סָאד סָאװ תווקיטקלאצ עניללק יד

 רע טדער עכייר יד ליב טלעג טנַאמ רע ןעוו ,הלואג ןייז ראפ ץראה

 רעד ןופ לייטרוא רעד ןייז טעוװ ךעלקערש, : רעטרעוו עברַאה ייז סימ

 י| ןופ טייקיצרעהטרַאה ןוא טייקיטליגפלילג רעד ףיוא עטכישעג

 טלעג עשידיי סָאד, .ץלא טשינ ךָאנ ןיא טלעג ןוא ,?םירישע עשידיי

 ןעק טקעלעטניא רעשידיי רעד ,תובָא יד ןופ דרע יד ןפיוקסיוא ןטק

 זײזנַאװרַאֿפ ןע ק טעברַא עשידיי יד רַאנ רעבָא ,ןביוהפיוא דנאל סָאד

 קימילא ףוא םוטנעגייא שידיי ןיא דנאל טָאד ןעל

 ,טעטש יד ןופ -עיובשיױא יד וצ טשינ ןרעהעג טעדו דנאל םאד

 לרטסודניא ןוא לדנאה דנַאל םעניא ןעלקיווטנא סָאװ יד וצ טשינ

 סָאװ יד וצ רָאנ ,עיצאזיליויצ היא ןיא ןפאש סָאװ יד ןליפא ןוא

 ,"גנופאש רעדעי ןופ לאווק רעד -- דרע יד טנאה רעייז ןיא ןטלַאה

 ,ןעניקשיסוא ןופ םירקע עשיטסינוקצ יד ןעוועג ןענעז עכלעזא

 געט יד ןיא ךיוא זא ,קנַאדעג ןפױא ריד טמוק לָאמנייא טשינ

 רצ רעדיוו יאדכ זיא ,ערעזדנוא ןגלאפרעד ןוא תונוחצנ עסיורג ןופ

 .ןעניקשיסוא ןופ ןימאמ-ינא ןשיטסינויצ םעיז ןענאמרעד
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 ןיא לָאֿמ ןטשרע םוצ ןנאסלדיא טימ טנעגעגַאב ךיז בָאה'כ

 רבח א טימ ןענעקַאב טלָאװעג ךיפ בָאה'כ .1905 רעמוז ,עשרַאוו

 .גנאל ןופ טנַאקַאב ןעוועג רימ זיא סע ןעמָאנ סנעמעוו עווקסָאמ ןופ

 ,ןֿבעלבַארּפ טלעוטקַא יד ןגעוו טסעומשעג ,ךיז טייטשרַאפ ,ןבָאה רימ

 ךענגעק א ןוועג זיא ןָאטלעדיא ,עירָאטירעט א םתס ןוא לארשידץרא

 ןיא ןענַאטשטנא זיא סָאװ ,גנוגעוואב רעשיטסילַאירעטירעט רעד ןופ

 ןפיוא ףמַאק ןפרַאש ַא וצ טיירגעג ךיז טָאה ןוא רעגַאל ןשיטסינויצ

 גנוגערַאב רעקיזָאד רעד טימ טפפעקעג טָאה רע ,סערגנַאק ןטעביז

 א "ןוישז איַאקסײרװעי טפירשנעכָאװ רעשיטסיניצ רעד ןיא

 -רעד רעד וצ עגאלייב סלא ןענישרעד זיא טָאװ לאגרושזישדוח םעניא

 ןטסיעקצ עננו רימ .טריגַאדער טָאה רע סָאװ ,טפירשנעכַאװ רעטנַאמ

 רטארעטיל רעשיטסיניצ רעד ןופ ןסָאנעג קינעוו ןבָאה ןליוּפ ןיא

 -ףללאירושז רעשיסור רעד ןופ ךַארּפש יד .ךַארּפש רעשיטור רעד ןיא

 רעזדנוא ןעוועג דמערפ סָאמ רעסיוועג ַא ןיא זיא ליטס יא ןוא קיט

 זאווער עניימעגלַא יד ןעוועג עיפשמ טָאװ זדנוא ףיוא ךיוא .טסייג

 רעבָא ,רעדנעל ןוא רעקלעפ עריא עלַא ,רעֿפסָאמטַא ערענַאיצול

 רעכעלרעהפיאמוא רעד ןופ העּפשהח יד ןמוקעגוצ ךָאנ ןיא ןצרעד

 יטרוד ןעוועג זיא סָאװ ,גנוגעוואב רעשירעלדנעטשּפיוא רעשיליופ
 -עג קרַאטש ױזַא טָאה ןוא קיטנאמאר רעלַאנַאיצַאנ טימ ןעגנורדעג
 ףיז ןבאה רימ סָאוװ ןפירגַאב יד ןשיווצ ,רעצרעה ערעזדגוא וצ טדעד
 ;נוגעװאב רעשירעלדנעטששיוא-שיטנַאמָאר רעד ןופ טנעגייאעגנייא
 ריא ןיא סָאװ ,"אנזישטיוא , ף"רגַאב רעד ןעוועג ןיא ןקאילַאּפ יד ןופ
 רעטעפ יד ןופ דנַאל סָאד, :ןֿפירגַאב ייווצ ןסָאגעגפיונוצ ךיז ןכָאה
 טייװ זיא דנאלסור ןיא ץנעגילעטניא עשיטסינקצ יד .דנַאלמייה ןוא
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 ױרוד ןייט ןופ

 ןיא געגעװַאב סגנואלרטפַאב לד ,ףירגאב ןקיוָאד םעד ךופ ןעוועג

 "טקלָאפ ןשיטסילאגגיצאר א טימ ןעגנורדעגכדוד ןעוועג זיא דנאלסור

 עלארעכיל עריא ףיוא ךיוא ,טסייג ןשיטסיפקראמ רעדא ןכעלמיט

 "צאר ןוא ןעננוגיינ יד וצ טגעאנ ןעוועג זיא טסייג רעד טָא ,ןעלגילפ

 טייוו ןעוועג ןעגעז סָאװ ,ןדיי עשיווטיל יד ןופ ןעגנוסאפפיוא שלשנאל

 זיא ןָאסלעדיא .תובהלתה ןוא טייקראבליפ רעשידיסחישיליופ רעד ןופ

 יאנָאיצַאר רענעי ןופ טנַאטנעזערפער רענעכארפשעגסיוא ןא ןעוועג

 -ףָאּפ ןעמוקאב ךָאנ טָאה סָאװ ,ןדיי עשיווטיל ןופ טייקשיטסיל

 גנַאגוצ ןשיטסיסקּרַאמ-שיטסילַאירעטַאמ ןשיסוד םעד ןופ גנוקראטש

 ןיא ןמעלַא םעד ליב רעבא ,ןסָאגעגנעמַאזצ םיא טימ ךיז טָאה ןוא

 יד טלָאמעד ןעוועג ןעגשז סע "וו ,רעלמירג ןייק ןועג טשינ רצ

 ןָאנעבױא םעד ןעמונרַאפ ןבָאה סאו ,ןטסיצילבופ עשיטסינווצרעקגיל
 ןיא רע ,ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא רוטַארעטיל רעשיטסינויצ רעד ןיא

 ןצונַאב ,רעטרעוװ עכַאפנייא טימ ןדייר וצ ךיז טימַאב ,ןטשפ א ןעוושג

 ןבעל ןכעלגעטיגָאט םעגופ ןליּפשייב ןוא 'רעדליב טימ ךיז

 רעכעלג = גָאט רעד ןיא סיפ עדייב טימ ןענאטשעג זיא ןָאמלדיא

 טזינויצ ןייז ןסָאלּפעגסױרַא ןיא ףיא ןופ .טייקכעלקריוו רעשיידיי

 .ןשינעפרעדַאב עריא ןופ טרעטייוורעד טשינ ךיז לאמנייק טָאה רע ןוא

 רעד ןופ ןקוק קעווא טריבוהפ ןבָאה סָאװ יד רעביא ט'קזוחעג טָאה רע

 םעד טא .ןסַאמיסקלָאפ יד ןופ תוגַאד ןוא ןטיונ יד ןופ .טייקכעטקריה

 ןוא תונלטב ןופ טקודָארּפ א יװ טכארטאב רע טָאה םזינויצ ןימ

 ענייז עלַא טימ טפמעקַאב םיא טָאה רע ןֹוא טייקדמערפ-סנעבעל

 ןבָאה סָאװ יד ןשיווצ רעטשרע רעד ןעוועג רע זיא רעבירעד .תוחוכ

 עלַא טימ ןקיטפעשַאב וצ ךיז םוינקצ ןשיסור םענופ טגנַאלרַאפ

 .קלָאפ סָאד ןרעטַאמ סָאו תוגַאד עלַא טימ ,םינקנע עקיטכיוו-סנעכעל

 רעשיטסינויצ רעד טימ ןדנוברַאפ גנע ןייז זומ סָאד זַא ,ךיז טייטשראפ

 טקנופ-סגנַאגסױא ןַא תולג ןופ ןבעל םעניא טעז סָאװ גנוסַאפפיוא

 יטעברא ןופ לאווק א ,לארשי-ץרא ןיא ןעגנוגנערטשנא הלואג יד וצ
 דבַאל םעניא ןרירטנעצנַאק ,דנַאל סָאד ןצעזאב ףראד סָאװ תוחוכ

 עשימָאנַאקע ערעייז ןופ ןסיוטשעגסיורא ןרעוו סָאװ ןסאמיסקלַאפ יד

 ,רעדנעליתולג לד ןוא סעיציזַאפ

 -יקוליח ןייק זדנוא ןשיווצ ןעוועג טשינ ןענעז טקנופ םעד ןיא

 ןגעוו ענארפ רעד ןיא ןעגנאגעגרעדאגאפ רעכא ךיז ןענעז רימ .תישד
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 םייבנירג קחצי

 ַא ןיא ןסקַאװעגפיױא ןיא סָאװ ןָאסלדיא ,שידיי וצ גנואיצַאב רעד

 ךַארּפש יד ןעוועג זיא ךַארּפש יד ןוא שידיי טדערעג טָאה'מ ווו הכיבס

 עקידנעצעשגנירג א טַאװעג ַאקווד טָאה ןייזטסווואברעטנגוא ןייז ןופ

 תוכירַא ןגָאה טעוו שידיי זַא טביולגעג טשינ ןוא שידיי וצ גנואיצַאב

 ןשטנעמ ןופ גנואיצַאב עוויטיזָאּפ יד ןעוועג טרוג טשינ טָאה רע ,םימי

 עפייר סלַא ןיוש שידיי טנרעלעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ טינש ןיימ ןופ

 ןגעק רעצנַאפ ןקיטכעמ ַא ןושל ןשידיי םעניא ןעזעג ןוא ןשטנעמ

 -סגנורעראפ ןוא עמערַאװ ןיימ טגערעגפיוא םיא טָאה'ס .עיצַאלימיסַא

 ןיא ךַארּפש רעקיזָאד רעד ןיא רוטארעטיל רעד וצ גנואיצַאב עלופ

 טָאה ןָאסלעדיא ,רוטארעטיל-סקלָאפ א זיולב ןעזעג טָאה רע רעכלעוו

 טגָאזעגסױרַא לָאמַא בָאה'כ סָאװ דשח םעד ןופ ןֿפָארטעג טליפעג ךיז

 גנואיצאכ ַא ןיא שידיי וצ גנואיצַאב ןייז זַא ,טײהנעזעװנַא ןייז ןיא

 רעשידיי רעד ףיוא טײהנעגנַאגרַאפ ןייז טנייפ טָאה סָאװ ליכשמ ַא ןופ

 ריא טבעל ןוא טקנעד ,טדער סָאװ ,טייקמערָא רעד ןשיווצ ,סַאג

 .ךַארֿפש רעקיזָאד רעד ןיא ןבעל םערָא

 יד ןבײ-טרעביא טשינ ףרַאדמ זַא ןטלַאהעג טָאה ןָאסלעדיא

 רעצנַאפ ַא רַאפ ,עטעמ רעטייוו ףיֹוא ,ןעניד ןצ שידיי ןופ טייקכעלגעמ

 ינײרַא ןוא גנוקיטכערַאבכיײלג רַאֿפ ףמַאק ןיא ,עיצַאלמיסַא רעד ןגעק

 ןרעטייוורעד זדנוא םורא רעקלעפ יד ןופ ןבעלירוטלוק םעניא ןעגנירד

 ןומ ןיולב טדערעג טרעוו סָאװ ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ ךיז רימ

 ןופ ןייגסיורא טענופ בֹוהנָא םייב ךָאנ ךיז ןעניפעג סָאװ ןסַאמ יד

 סאוו ןכעל עשימָאנָאקע סָאד ,סאג רעשידיי רענעסָאלשענּפָא רעד

 הרוש רעטשרע ןיא טרעדַאפ ,גנולטימראפ ףיוא רקיע רעד טריזַאב

 .קלָאפידגַאל טעניא ןטנעילק יד ןופ ךַארּפש רעד וצ ךיז ןסַאּפוצ סָאד

 יד ןופ ענייא ףיוא קוק רעשיטסילאער רעייז ַא ןעוועג זיא סע
 -כעלטפאשלעזעג עשיטסינויצ יד טקיטֿפעשַאב טָאה סָאװ ןמעלבָארּפ
 רעד סרעדנוזַאב ,ןעיײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד ,ןרָאי ענעי ןיא טייק
 זיא קלָאּפ ןשידיי םענופ תורצוא עלַאנָאיצַאנ עלַא ןופ סָאװ ,"דגוב;
 עקידנעטעברַא יד ןופ ךַארּפש-עדיײר יד זיולב ןבילבעג םיא ייב
 ןקידרקיט םעד ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ןעזעג טָאה ,שידיי ,ןסַאמ
 ןָאסלדיא ,טכער ענייז רַאפ ןפמעק ףראד'מ סָאװ ,ןגעמרַאפ ןלַאגאיצַאג
 ,שידיי ןופ רענגעק ?ענעריווושעג , יד ןופ ןעוועג טייוו רעבָא זיא
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 רוד ןיימ ןופ

 ֹוא תירבע , ןעװעג זיא גנוזאל טנעמעוו םיאנק עמערטסקע יד ןופ

 ,?תיסור

 ,ב

 יקריוו תולג רעד ןגעק טנוב ַא םזינויצ רעד זיא ןָאטלעדיא טיול

 ;נאגרעטנוא ןוא עיצַארנעגעד ןופ םארטש ןגעק ןמיווש א ,טייקכעל

 יז ןוא ןבעל עטביוטשעצ סָאד .קלָאּפ עשידיי סָאד טציילפרַאֿפ סָאװ

 .גנודמערפרַאפ-טקלַאֿפ ןךוא עיצַאלימיסַא וצ טריפ ןעגנוגנידאב תולג

 .סעצַארּפ "ןכעלריטַאנ , םעד טָא ףמַאק א טרעלקרעד טָאה םזינויצ רעד

 ןטימ ןדנובראפ זיא סָאװ ןדייל םעד ןופ חקיגי ןייז טיצ םזינויצ רעד

 תוחוכ יד .עיצַארענעגעד ןוא גנוזעלפיוא ,עיצַאלימיסא ןופ סעצָארפ
 ךיִז טימַאב גנוזעלפיוא רעד ןופ סעצארפ םעגיא ךיז ןעיירפאב סאוו

 ַא ןבעל יינ א ןפַאש ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןדנעוו וצ טזיניצ רעד

 טעגיא טלעצראוורַאפ זיא סאוו ןבעל לַאנאיצאג לַאמראג ןוא טנוזעג

 טשיג רעבא ףרַאד'מ ,סעטינרעוווס רעש'הכולמ ןוא דנַאל ןופ ןדאב

 -פיוא ןוא עיצַאזינאלאק רעד זצ זיולב גנופַאש עקיזאד יד ןקנערשאמ

 ועד טימ ,רעדנעל תולג יד ןיא ןא ךיז טביוה יז .ןילַא דנַאל ןוֿפ י

 רעד ןופ ןמארטש "ןכעלריטאנ, םעד וצ גנואוצַאב רעטרעדנעעג

 היא טימ ןיא טאוו טפאשטכעגק רעד ןגעק ףמאק ןטימ לצַאלמיטַא

 -אנאטיוא לָאנאוצַאג ,םעיינ א ןלעטשוצפיוא ןוורפ םעד טימ ,ןדנוברַאפ

 | .ןעגנוגנידַאב-תולג יז } א ךיגב ןשיומ
 זורפ רעד זַא טכביולגעג טשינ ןאסלעדיא טאה ץתמא רעד יג

 ןזייװַאב טעװ רע זַא ,ןטלאהעג רשפא טאה רע רעבא ,ןענגולעג טעוו

 :נוזעלפיוא ןופ סעצארפ םעד ,סאמ רעסיוועג א ןיא ,ןמאזגנַאלראפ וצ

 ,ךעלגעמ ,ןדגונרַאפ םעד טימ זיא סָאװ ץלַא ןוא עיצַארעגעגעד ןוא
 יז ןיא ,עפארייא-חרזמ ךיא ןעגנוגנידַאבסנעבעל יד ייב טעװ רשפא
 -אלצאנ ןראפ טכער ןפמשקוצסיוא ןעגנולעג ,ןרעטנעצ-ןסאמ עשי'דיי
 .תולג ןופ לוע םעד ןגאדטרעד וצ ןכַאמ רעטכייל טעוו סאוו ,ללכ ןלָאג

 ןכאמ וצ טנוזעג לגנַארעג םצע רעד ךאד טעוװ ,טשינ ביוא ןוא
 דנַאל ַא ןעיובפיוא ןרַאפ ףמַאק ןטימ ןדנוברַאפ קידנעייז ,תולג םעד
 ןלאטכרוד ייב ייס תונוחצנ ייב ייס ,טפַאש'הכולמ ענעגייא ןַא ןוא
 ,ןעגנובערטש עשיטסיגווצ יד ןקראטשראפ

 ףמַאק רעד זא ,ןטלַאהעג טָאה ןָאסלעדיא זא ןעמענַא טשינ ףרַאד'מ
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 םיובנירג קחצי

 ןקיצנילא םעד ףעלטנעגייא טאה רעדנעל תולג יד ןיא ןדיי יד ןופ

 .תולג ןיפ (ןזאלרַאפ ןײגסיורַא) "סודאזקע, םעד ןטיירגוצוצ קעווצ

 קלאפ סאד טעװ ןענאטלדיא ןופ גנוניימ רעד טיול זַא ,ןגאז ןעק'מ

 םעד טימ רעסעב ןענעקַאב ךיז ףמַאק ןקיזאד םעד ןופ טָאטלוזער סלא

 א וצ םיא ןיא ןכיירגרעד טשינ ךיז טזאל סע זא ,תולג ןופ ןזעוו

 טשינ טציזַאב קלאפ סאד יוװ גנַאל יוזַא ןבעל ןלַאנאיצַאנ ,ןעיירפ

 -ענמוא ןא זיא דוטקורטס עשימאנאקע ןייז ןוא הנידמ ענעגייא ןייק

 רעלעפ ןלַאנידרַאק םעד טָאה סנַאסלעדיא גנַאג-ןקנַאדעג רעד ,עטנוז

 ,םענייז גנַאגֹוצ ןשיטסילַאנאיצַאר םעד רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סאוו

 ביוא תונברק ןגנערב ןוא ,ןסַאמ"סקלאפ ןייק ןריזיליבאמ טשינ ןעק'מ

 יד ןופ גנורעסעבראפ עקידנעטיײדַאב ַא טשינ זיא ףמַאק ןופ ליצ רשד

 ,הלואג עקידנעטשלופ יד ראג רעדא ,ןעגנוגנידַאבסנעבעל

 רעטעברַאטימ ןוא םירבח ענייז ,ןָאסלעדיא ןופ םידימלת יד

 "לעדיא ןיא טקנוּפ ןכַאװש םעד טליפרעד ןבָאה ?טעיוסזַאר, ןיא

 רעד טָא :ןבעגעגוצ ןכָאה ןוא ןעגנוריפסיוא עשיטערָאעט סנַאס

 סָאד ,"סודָאקע, םעד ןטיירגוצוצ ליצ םעד טָאה ףמַאק רעצנאג

 יד ךיוא ןעוועג ןיא סָאד וצ קפוסמ ןיב'כ .תולג םעד ןזָאלראפ

 טלעטשעג ןגעקטנַא טשינ ךיז טָאה רע .ןענַאסלעדיא ןופ גנוניימ

 הנווכב יוװ טָאה רע ;עירָאעט ןייז ןופ גנושטייטסיוא רעקיזָאד רעד

 ןיא ןעזעג טשינ טָאה רע לייוו ,טייקרָאלקמוא יד טזָאלעגרעביא

 ,עיגָאלָאעדיא ריא ןוא גנוגעוואב רעד ראפ ןדָאש ןייק ריא

 ןטלַאק ןוא ,טייקרָאלק ףױא ןעוועג דיפקמ רע טָאה ןגעקַאד

 יובפיוא ןופ ןגַארּפ ןיא טלעדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעוו ,רשיה לכש

 םעד ןיא ײרעטלַאהסױרג יד טריקיטירק ףרַאש טָאה רע ,דנַאל ןופ

 "רעד רענעדײשַאב רעדעי ןיא ןעז וצ גנוגיינ יד ,קרעוו-יובפיוא

 טָאה רע .ואולמו םלוע ןא -- וטפיוא םעניילק ןדעי ןיא ,גנוכיירג

 םעד ,ךיז ןעמורפראפ עקיד'תועיבצ סָאד ןגָארטרַאפ טנעקעג טשינ

 טָאה סָאװ ,קיטירק רעטסיירד ןוא ןובשח םענעקורט ראפ דחפ

 ךיו ןכאמ טיירב סָאד ,"טנעה יד ןכאוושוצּפָא , טָארדעג טשרמולכ

 ,תעדה-בושי קיטיונ זיא סע ווו טרָאד ,תונלטב ןוא עיזַאטנאפ ןופ

 ןקיש וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה רע .טייקשינעמכאפ ןוא שינעטנעק

 ןטקעָארּפ עשיטסַאטנַאפ עלא ןיא ןלייפ עשיטירק עקיטפיג ענייז

 טמַאטש סָאװ ,תונלטב עכעלדעש ןעזעג טָאה רע עכלעוו ןיא ,רעכאמ
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 רוד ןיימ ןופ

 קידנעייז ,טגיווועג ךיז ןבָאה ןדיי רעכלעוו וצ ,טייקדמערפ-טלעוו ןופ

 ןיא תורוד ןופ ףשמ ןיא ,תומא יד ענעגייא יד ןיא ןסָאלשעגּפָא

 -געק רעד וצ טכארבעג טיא טָאה רענייז גנאגוצ רעד טָא .תולג

 ןענָאטֿפלָאװ ןגעק ףמַאק א טריפעג ןבָאה סָאװ ,ענעי וצ טפַאשרענ

 ףמַאק רעד טָא ןעוו ,רעטעּפש ךיוא ,םעטסיס ?ןלעיצרעמַאק , ןייז ןוא

 רעד ןיא .ןובשהק ןופ םישזער םעד ןגעק טלַאהרעדיװ ךיז טָאח

 ןייז ןוא ןסיידנארב טימ חוכיוו םעד תענ ,טייקיטעט עיצאזינַאלַאק

 רעד ףיוא ןעוועג הטונ סָאמ רעסיוועג א ןיא ןָאסלעדיא זיא ,עפורג
 ,"ןובשחה ילעב , יד ןופ

 -רעריפ ןופ ,טפַאשרעה ןוע טייוו ןטלַאהעג ךיז טָאװ ןָאסלעדיא
 לָאמנייא טשינ .ןעמוקעגנא טכיײל םיא טע ןףירש סָאד .טֿפַאש

 טימ ,ןלקיטרא עכעלטע ?"טצעיװסַאר , ןיא טכעלטנעפעראֿפ רע טָאה

 טשיג ןענעז סע ,רעמונ ןבלעז םעניא ,ןטפירשרעטנוא עגעדיישראפ

 ןקנאדעג ןפרַאװעגשױא דימת ןבָאה ייז ,ןעלקיטרא יוזא םתס

 ןבָאה סאו ,גנוגדרא-גַאט ןפיוא ןענַאמשעג ןענעז סָאװ ,ןגַא רמ ןוא

 ןעוועג טשינ ןיא רע ,גנורעל}

 קנאדעג ענייז ןרעלקפיוא טנעקעג רעב טאה רע : גדער יי

 יז ןעניהעג וצ יו ןענאטשראפ טָאה רע .ךאפניא ךוא ראלק

 ןערועג ןקנַאדעג ענענייא ייז ןיא ןקעוו ןךוא טנעגוי רעד ןופ רעצרעה

 ןפארטשעגרעז טשינ לָאטגײק כח 8 ןוא רערעל א לז ראט

 רעבָא ,טרשוו אז טסווועג ַאַא טָאה רע .טייהגעגעלרעביא ןייז

 ןוא םירבח ענייז טוָאלעג ןוא ןטלַאהעג סיורג טשינ ךיז טָאה רע

 טיא טָאה'מ ןעוו וליפא .ןָאנעבױא ץאלפ םעד ןעמשנראפ םידימלת
 -םעה רעקירעביא טימ קידנעטש טשיג ןוא -- ןטוטשעגקערװא

 א טימ ןעגנַאגעגקעװַא ,ןראהעג זיפ טשינ ףש יא -- טיקבעל

 טָאה ,ךיא קנעדשג ,לָאמנליא רָאנ .ןגיוא יד ןיא לכיימש ןשיטַאטש

 .גנוגעוַאב רעד ןיא ץַאלפ ןייז טקידייטראפ ןוא טנערעגפוא ךיז ר

 ,ןטסיניצ עשיסוד יד ןופ ץנערעפנאק רעד ףיוא ןעוועג זיא סָאד

 יױעטצעל רעד ,ןיוו ןיא סערגנַאק ןטפלע ןראפ ןעמוקעגראֿפ זיא סאו

 טימ ןעמוקעג זיא לקטעטַאבַאשז .המחלמ-טלשוו רעטשרש רעד ראט

 ןופ גנוריפ יד ןכעגרעכלא םיא לאז'מ ,גנורעדַאפ ןוא גאלשראפ א
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 םיובנירג קחצי

 םיא ןעמיטשאב ןוא דנאלסור ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד

 ,ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא ןַאגרָא ריא ןופ רָאטקַאדער-טפיוה סלַא

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאװ ,יקסניטַאבַאשז .?טעיװסזַאר, רעד

 סרעדנוזַאב טָאה רע ןכלעוו ,ןענַאסלעדיא ןופ םירבחיםידימלת

 ילעדיא טעװ לָאמ סָאד ךיוא זַא טנעכערשג רשפא טָאה ,טַאהעג ביל |

 6 םירבח עטנעָאנ יד ,רימ ךיוא ןוא ךימת יוװ ןבעגכָאנ ןָאס

 "ער ץקרַאטש יוזא טעוו רע זא ,טרעלקעג טשינ ןבָאה ןענָאסלעדיא

 - .םעד ףיוא ןריגא

 ןגעוו ,ךיז ןגעוו ןדייר טרעהעג םיא רימ ןבָאה לָאמ עטשרע סָאד

 טָאה לָאמ עטשרע סָאד ,גנוגעװַאב רעד ןיא ץַאלּפ ןוא טעברא ןייז

 טעו רע זא שירָאגעטַאק טרעלקרעד ןוא טכער ןייז טנָאמעג רע

 ,ןבעגכָאנ טשינ

 טרירעגנָא ךיוא טָאה סָאװ ,ןיקסניטַאבַאשז ןופ גַאלשרָאפ רעד

 ןפרַאװועגּפָא זיא ,ןָאנעלשט ןוא ןיקשיסוא ןופ טעטירָאטױא םעד

 ,ןרָאװשג

 ,ןיילא רעגייז זיולב ןוא סנָאטלעדיא ןעוועג זיא "טעיװסַארא רעד

 רעייז טגעלעגפיורא ןבָאה רעטעברַאטימיטירבה עגייז ףױא םגה

 ןרָאא עטשרע יד ןיא .טפירשנעכָאװ רעקיזָאד רעד ףיוא לפמעטש

 וצ רוורּפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג ןזיא המחלמיטלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 יַאשז ןופ גנוקילייטאב-טפיוה רעד טימ ?טעיוװסזַאו, םעד ןעיינאב

 ןעגנולעג טשינ ויא ווורפ רעד רעבָא ,ןיקסניטָאב

 יד ."םלועה, םעד טריגַאדער ןָאסלעדיא טָאה טייצ עסיוועג ַא

 ןוא סיזירק ןופ ןרָאי ןעװעג ןענעז המחלמ רעד ךָאנ ןרָאי עטשרע

 ןופ ןעגנושיטנא ןופ ןרָאי ,גנוגעװַאב רעשיטסיניצ רעד ןיא

 יד ךיז טימ טכַארבעג טָאה סָאװ ןעגנונפָאה ענעבירטרעביא
 .עיצארעלקעד--רופלאב

 ןוא סיזירק ראפ הביס םוש ןייק ןעזעג טשינ טָאה ןזָאסלעדיא

 .רעגאל ןשיטסיניצ םעד טשרעהאב טָאה סָאװ ,סייקגעגָאלשרעדינ

 -רופלַאב רעד ןופ טרעוו םעד טצַאשעגרעביא טשינ ללכב טָאה רע |

 ריא ךָאנ גנורעטסייגַאב רעד ןֹופ טימ עמַאס םעניא .עיצַארעלקעד

 טעטימָאקילַארטנעצ ןופ גנוציז א ףיוא רֹע טָאה ,גנוכעלטנעפערַאפ

 יאב ןוא טלַאהניא םעד עדייר ַא ןיא טריזילַאנַא דַארגָארטעּפ ןיא

 ןלעו סע בוא זַא ,ןזיורעד ןוא עיצארעלקעד רעד ןופ גנוטייד

ְ : 
: 
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 יױעד ןלָאז סָאװ טכער עקידתושממ ןרעוװו ןבענעג טשיִנ זדנוא

 טשינ עיצארעלקעד יד טעװ טעמרא עלצַאינָאלַאק יד ןרעטפויל

 לָאמ סאד ,ןלַאפ טעװ גנוטיידַאב יא ןוא ןצונ עסיורג ןייק ןעננשרג

 טלַאמעד יוה טקנופ ,ןטסימיסעפ יד טימ ןעוועג םינסמ טשינ רע טָאה

 רעַּכַא ,ןטסימיטּפָא יד טימ ןסײרטימ טזָאלעג טשינ ףךיז רע סָאה

 ךא עכעי יה שכע םענעי טַאהעג טשינ ןבָאװ ןעלקיטרַא עגייז

 ןעוועג יא ?םלועה, םעד ןריגַאדער ןייז ןופ הפוקת יד ."טעיוװסזַאר,

 ןדנוברַאֿפ ןעוועג זיא סָאװ בעל ןייז ןיא עדַאטּפע ןא ןיולב

 ןא גנונעװאב רעשיטסיניצ רעד טימ ןוא םוטנריי ןשיסור ןטימ

 ,דנאלסור

 געט עטצעל ענייז

 ןאסלעדיא ךױא זא ,ןבױלג טלָאװעג טשינ רימ ךיז טָאה סע

 טשיג טליפעג ךיז טָאה רע .,טסוהעג בָאה ךיא .ןבראטשעג ןיא

 ןייז ןופ טייה ,דמערפ רעד ןיא ,ןטייצ עטצעל יד ןיא ןטסעגמא

 ךיז ןטילעגנָא ןוא גרוברעטעפ ךיא ןבילבעג זיא סָאװ ,עילימאפ

 ןקנארק א דַאבסלרַאק ןיא ןעזעג םיא בָאה ךיא .טיוג ןוא רעגנוה

 רענעטלאהעגגײא רעד ,רע .ןטרעטלעעג א ןוא ןטלפייווצראפ א

 טָאה ,טקיטשרעד ןוא ןגרָאברַאפ ךיז ןיא ץלַא טָאה סָאװ ,שטגעמ

 וא ,טסוװרעד ךיז טָאה רע ןעוו ןטלַאהסױא טנעקעג טשינ ןיוש

 טשינ ןךוא דנאלסור ןיא ןבילכעג רעדיוו ןעגעז רעדניק ןוא יורפ ןייז

 ןיא לָאמ עטשרע סָאד .סערגנָאק םוצ ןטַאגלעד יד טימ ןעמוקעג

 יד וצ ,םירבח ענייז וצ סעיזנעטערפ טימ סיורא רע זיא ןבעל ןייז

 "עג טכעה ןייז רש טָאה לָאמ עטשרע סָאד ,ןטעטימאק עלַארטנעצ

 ךָאנ ,רעֶבָא דלַאב .ףליה ףיוא ,טייקמאזקרטמפיוא ףיוא טרעדאפ

 ןייז זַא ,העידי א ןעמוקַאב רע טָאה סערגנַאק םענופ טייצ רעד ןיא

 ןיא זיא ןכעל יג א זא טכַאדעג ךיז טָאה סע ןוא ,טמוק טילימַאפ

 יציוו ןקידעבעל םעד ןעזרעד רעדיוװ טָאה ןעמ .ןטָארטעגניירא םיא

 טאלג לָאמַא ןדנסייפ לַָאמֹא ןיז טימ ללא ףיױא טקוק סָאװ ,גניל

 ,טרָאװ גולק ַא ,ץיוװ ַא ץלא ראפ טָאה סָאװ .,לכיימש ןשינַאריא
 ןילרעב ןיא ןצעזַאב ךיז טפראדעג טָאה רע .גנוטכַאנָאאב עפיט ַא

 עשיסור יד ןופ זכרמ םענקא טעברא רעטלַא ןייז וצ ןרעקקירוצ ןוא

 -ַארפ טָאה רע .ןרָאװעג טדיזינַאגרַא ייגספיוא זיא סָאװ ,ןטסינויצ
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 טיובנירג קחצל

 רעשיטסיגיצ רעד ןופ רעיײטשרָאפ ןופ ץנערעפנָאק א טריטקעי
 ,ןגאלטנורג עשיטערָאעט יד ןרילומרָאפ ןפלעחוצטימ ידכ ,עסערפ

 הפוקת רעד ןיא םזינויצ רעד ןציטש ךיז ףרַאד סע עכלעוו ףיוא

 ךָאנ טָאה רע .ןטָארטעגניירא זיא רע רעכלעוו ןיא ,גנוריזילאער ןופ

 ןוא ,טױט רעד טקַאּפעג םיא טָאה סע רָאנ ,טריטקעיָארּפ ליפ ,ליפ
 קידנעטש ,ןעיירטעג רעזדנוא ,ןגולק רעזדנוא ןריולרַאפ ןבָאה רימ
 ןעװעג דנעסייב ןוא קראטש יוזא זיא סָאװ ,ןָאסלעדיא ןקידעבעל

 טעװ ןוא זומ םוינויצ רעד זא ,טייקרעכיז ןייז ןיא ,ןביולג ןייז ןיא

 .ןגיז ףוס לכ ףֹוס

 ךנַאלסור ןופ עיצַארגימע רעשיטסיניצ רעצנַאג רעד ןופ

 ןיא רע .סנעלעסקע רעפ טנַארגימע רעד ןעוועג ןָאסלעדיא ןיא

 טימ .םוינויצ ןשיסור ןטימ ןדנובעגפיונוצ שינַאגרָא יוזא ןעוועֶג

 ןעניפעג טנעקעג טשינ טָאה רע זא ,הביבס רעשידיי רעשיסור רעד

 -קאדער רעד ןראוועג זיא רע .ןָאדנַאל ןיא ךיז רַאפ טרָא ןקיסַאּפ ַא

 י-זַאר, ןשיאערבעה א ראפ םיא טָאה רע רעבָא ,"םלועה, ןופ רָאט

 עגײז ןבירשעג היא ןיא ףױא טָאװ רע .טכאמעג טשינ ?טעיווט

 ןעגנוניישרעד ,ןשינעעשעג ענעדיײשרַאפ ןגעוו ןעלקיטרַא עשיטירק
 טשיג ןיוש ןבָאה ייז רעבָא ,ןבעל ןשיטסינויצ ןגעו ןגָארפ ןוא
 יװ ,םערוטש ןוא סערעטניא םענעי ,ןעזפיוא םענעי ןפורעגסיורא
 ןרולרַאֿפ טשינ טָאה רע .?טעיוװסזַאר , ןיא ןעלקיטרַא עגייז לָאמַא
  ןוא תוטשפ ןייז ,קיטירק רעד ןיא טייקטסיירד ןייז ,ןיזפראש ןייז
 וע רעבָא .ןעמעלבָארּפ ןרעפטנעראפ ןוא ןריזילאנא ןיא טייקרָאלק
 ןקידרעירפ םעד ,רערעהוצ עקידרעירפ יד טאהעג טשיג ןיֹוש טָאה
 עטנאקאב ןוא עטנעָאנ יד ,הביכס יד טלעפעג םיא טָאה'ס .סולפגייא
 טנגי רעשיטסיניצ רעד ןופ ,טסיגיצ עשיסור יד ןופ ,הביבט
 ,םיא ןגעק טריטסעטָארּפ לָאמנייא טשיג טָאה סָאװ ,דנַאלסור ןיא
 ףילוצ םיא ףױא טלכַארבעגפױא ןעוועג לָאמנייא טשינ זיא סָאװ
 ,ךעמיטקילײה עריא ןופ ליפ עגווב ןעקנַאדעג עשיטרוקיפא ענייז
 ןיא ןעז ,רעטרעװ ענייז וצ ךיז ןרעהוצוצ ןעוועג טניווועג רעבא
 יה םיא טצאש'מ ןוא ביל ךָאד טָאה ןעמ וכלעװ ,רערעל ַא םיא
 -- סױא טעז -- ,ןוא טרעטשעג םיא טָאו סע .קירעהעג
 .ךארּפש עשיאערבעה

 זיא רע ,םכה ךימלת א ןוא רעערבעה רעטונג ַא ןעוועג זיא רע

 5 ז
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 רוד ןיימ ןופ

 :רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש רעשיאערבעח רעד וצ ןדנונעגוצ ןולשג

 רעטלַא רעד ןעוועג זיא רַארּפש ןוא ליטס רטשיאערבשה ןייז רעב בָא

 ענייז ןעו תעב ,תונלטב טימ לסיבא טקעמשעג טָאה ,רעשיללו

 ,םויליפשמ ןופ טייוו ןעוועג ןענעז ןעגנואיושנַא ענייז ןוא ןעקנַאדעג

 הצרעד טכארכעג טָאה הריתס יד .תונלטב רעשיליפשמ רעד ךופ

 ןיא ןעוו תעב ,זָאלליטס טעמכ ןעוועג רע זיא שיאטרבעה ןיא זא

 ,ליטס ןרגצנעלג טפָא ןכעלמיטנעגײא ןא טַאהעג רע טָאה ש"סור

 רעשיסור רעד ןופ טסייג ןטימ טנכערעג קינייו ךיז טָאה רש םגה

 טָאה סָאװ ,ןָאסלעדיא ןא ,טקאפ א טלַאפנעדעי זיא סע ,ןָארּפש

 םעד .לאנרושז ןשיטסיניצ 4 ןופ טיט ןרעדנוזאב א ןטאשעג

 יד ןופ ןעקנַאדעג יד רעביא טקיטלעװעג טָאה סָאװ ,"טעיוופאר;

 .טַאהעג טשינ קילג ןיק "םלועה, ןטימ טָאה ,ןטסינויצ עשיסור

 .שיאערבעה טימ ללכב יו יוזא

 ןייז ןיא ןעוועג זיא רע ,סָאטַאּפ רעד טלעפעג טָאה ןענַאטלעדיא

 .גיוא עדמערפ ַא רַאֿפ ןטלַאהַאב ןוא ןטלַאהעגניײא ןביירש ןוא ןבעל

 .טזָאלעגוצ טשינ םענייק רע טָאה המשנ ןייז ןופ ןשינעפיט יד וצ

 יףַאֿפ .טקעדרַאֿפ רע טָאה ןייּפ ןוא םירוסי ענייז ,ןדייל ענייז

 לֶאמַא רעדגעסייב א טימ ץיו א טימ ,לכײימש ַא טימ טריקסָאמ

 טאהעג ביל טשינ רע טָאה רקיע רעד ןוא ,גנוקרעמָאב רעשיניצ ראג

 רעזדנוא ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאװ ,םעלַא טעד ןופ ןזעוו א ןכַאמ וצ

 ,טייקכעלקריוו רעד ןופ ןפױלטנַא טשינ רָאנ , ,טלעוו רעשיטסיגויצ

 םלוע ןיא ךיז ןצנַאשרַאֿפ טשינ רָאנ ,סעיזוליא ךיז ןפָאש טשינ רָאנ

 ףרַאד ןעמ ,ןגיוא יד ןיא תמא םשד ןקוק ןעמ ףראד טסיירד .ןוימדה

 הרתי המשנ רעד טימ טשינ .ןענעז ייז יװ ווא ןשטנעמ יד ןעמענ

 רָאנ ןעױב ןעמ ףֹרַאד ףיא ףיוא טשינ ,ןענעכער ךיז ןעמ ףרַאד

 יז רעדַא הרתי המשנ יד םורָאװ ,המשג רעקידעכַאװ רעד ףיוא

 יסיוא ןַא ללכב זיא יז רעדַא עגר א ףיוא זיולב ךיז טוייואב

 ."ףַאז עטנארטעג

 טָאה ןעקנאדעג עכלעזַא טימ שטנעמ אזא זַא ,ךיז טייטשראפס

 "עּפ םעד ןיא םלוע ןשיטסיניצ םעד ליב ןעמענסיוא טנעקעג טשינ

 יד .סאטאפ רעד טקיטלעװעג טָאה סע ןעװ ,עיצאטינא ןופ לָאיר

 ןופ רענגעק רעד ןוא רעקיטירק רעד 5 עג זיא רע ,עיזוליא

 סָאװ ,יד ןופ וליפא ןוא סעיגָאלאערא עשיטסיניצ עלא טעטכ

 = צ
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 םיובנירג קחצי

 ןייז טגיילעגוצ טָאה רע עכלעוו ןצ ,טנעָאנ ןיוש ןעוועג םיא ןעגעז

 א ןופ לכיימש ַא טימ ןגױצַאב ךיז רע טָאה יד וצ וליפא ,טנַאװ

 ןענעז ייז זַא רעבָא טייטשראפ ,ןרעלעפ יד טעז סָאװ ,רעטָאפ

 יד ןיא רוקמ רעייז עשינאגרַא ןענעז ייז םורָאװ ,ךעלדיימרַאפמוא

 ,ךַאז רעד ןוֿפ רוטַאג

 רעכלעוו ?טעיװסַאר, רעד ןברָאטשעג זיא ןענָאסלעדיא טימ

 -ןעגייא רעד ךיוא ןוא ,ןילרעב ןיא ןועוװ טיינַאב טפרַאדעג טָאװ

 יסור רעד טשינ ןוא רעשיסור רעד ,םזינויצ רעשיסור רעכעלמיט

 רעד ןיא ןענַאטשטנַא זיא סָאװ םזיניצ רעד טשינ .רעשידנעל

 םעד ןופ םזיניצ רעד טשינ ,עטיל רעשידגנתמ ןוא רעשיליכשמ
 טבעלעג טָאה סָאװ ,עניארקוא ןופ ,םורד ןשיטעטַאפ ןשיטסַאיזוטנע

 -טולב ןוא ןעמָארגָאּפ ןופ ערעפסָאמטַא ןא ןיא טמעטָאעג ןוא

 יפרוז רעבא רערעטכינ ,רענעקורט רענייש רעד רָאנ גנוסיגרַאפ
 -שיסור רעד ןוֿפ ,דנַאלסור ןופצ ןופ םזינויצ רעפיט ןוא רעטכַארטעג
 תוקפס לופ ןבעל ַא טכַאמעגכרוד טָאה סָאװ ץנעגילעטניא רעשידיי
 ןקיטלַאװג םעד ייט ךיז ןיא ןגרָאברַאפ ףיט טָאה ןוא ןשינעכוז ןוא
 קידנעזייו ,ןבױלג ןטסעפ םעד ןוא גנונּפָאה עדנעילג יד ןופ רעצ
 ,לכײמש ןשיטסַאקרַאט טּפָא ןשינָאריא םעד זיולב טלעוו רעד ראפ
 ,ךיי א םכח ַא ןופ
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 וואנעלשט לאיהי רייד

 ןוא ,טָאנעלשט ןצ םיברהקמ יד ןופ ןעטעג טשינ ןיכ ךיא

 טנעגעגאב ךיז ןבָאה רימ .ןרעעג ברקמ טשינ רימ טָאה רע ךיוא

 רעריפנָא יד ןופ ןוא טעטימָאקילַארטבעצ ןופ ןעגנושיז יד ףיוט

 טײצ ןוצ טייצ ןופ ןעגעז סָאװ ,דנַאלסור ןיא גנגעטואב רעד ןופ
 ,עווקסָאמ ןיא ןעמוקענגראפ

 הא רדנַאלסור ןיא טקיטלעװעג טלָאמעד טָאה עיצקאער יד

 רעזייה עטַאוװירּפ ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענעז ןעגנוציז ערעזדנרא

 טלָאמעד טָאה רע .ןיילא ןווָאנעלשט ייב ןוא ןשטיוורוג ,ןשטידיינ די

 טכאמ יד ןוא דנַאלסור ןיא תמיק-|רק ןופ אריה סָאד טריפעג

 ןעועג זיא רע לייוו ,רָאפרעד רשפא .טרעטשעג טשינ םיא טָאװ

 יבָאק רעד ןופ טעטימָאק ןשיטַאטש םענופ דילנטימ א יו טנא

 יז סָאה גנוריגער יד סָאװ ,ייטראפ רעשיטַארקַאמעד-עלַאג) ,יצומ

 זיא טייקיטעט יא טָאוװ ,ייטראפ עלענַאיציזאטַא ןא יו טכארמאב

 ןיא ןעזטיוא לאו רע ידכ ,םישזער ןרַאפ ןשטגווועג ןוא ךעלצרנ

 רעשיטסיטולָאסבַא רעד יו ,שרשדנא עפַארייא ברעט ןופ ןגיױא יד

 1905 ןופ עיצולָאװער רעד ראפ ןופ הפוקת רעד ךופ םישזער

 סָאוװ ,ןויירק יד טימ ןעננודנינראפ טָאהעג ךיוא טָאה ןוָאנעלש

 ןעגעז סע וו ,םוירעטסיגימ ןרעניא םוצ טנעָאנ ןעגאטשעג ךעגעז

 -על א ןעמוקַאב וצ ןעגנואימאב עכעלרעהפיואמוא ןרָאוװעג טכַאמצג

 ,עיצַאזינַאגרַא רעשיטסינויצ רעד רַאמ עיצַאזילַאג

 ערעזדנוא ףיוא רעציזוַאּפ רעד ןעוועג קידנעטש זיא זוָאנעלשט

 -םיוא טשינ םענייק ,טסנרש ןֹוא קיאור ןעגנוציז יד טריפעג ,ןעגנוציז

 ובעגעג רָאנ ,רעטשרע רעד טדערעג טשינ .גנוניימ ןייז ךעגנוווצעג

 -טנא ךיז חוכיו םעד טזָאלעג ןוא טנערעפער םעד טרָאװ סָאד

 ןיבע רעד יו םעדכַאנ ןוא סעדייר יד וצ טרעהעגוצ ךיז .ןשלקיוו
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 םיובנירג קחצי

 סָאװ ,גנוניימ ענעגייא ןייז טגָאזעגסױרא ,ןרָאװעג טרעלקעגפיוא זיא

 סָאװ ןעגנוניימ עלא ןופ עזעטניס ןוא לכה'ךס א ןוועג דימת זיא

 טעמכ ןיא ןוא ,עטַאבעד רעד ןיא קורזסיוא םוצ ןעמוקעג ןענעז

 זיא לוָאנעלשט ,עקידנעזעוװנָא עלא ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגנָא דימת

 טיהעג טָאה סָאװ ,"געולטימ םענעדלָאג, ןופ ןַאמ רעד ןעוועג

 ןעגנוניימ עמערטסקע יד ,ןרעוו טקידעשעג טשינ לָאז תודחא יד זא

 "ַארּפמָאק יד ,עט'נשקעראפ יד סרעדנוזַאב ,ןפרָאוװעגּפָא רע טָאה

 ןריפ ףוסילכ ףוס זומ טייהנעדישראפ-טגנוניימ עדעי ,עזָאלסימ

 ןיז ףרַאד שיטסיוא-סננוניימ ןופ םרָאֿפ יד ןוא ,עזעטניס ַא וצ

 םעד ןפרַאשרַאפ טשינ רָאט'מ ,עלערוטלוק א ,עשירַאטנעמַאלרַאּפ ַא

 ,םידשח ןפראוו טימ ,ןעגנוגידיילַאב עכעלנעזרעפ טימ ףמַאק-ןעיידיא

 יז ןעלדנאווראפ ןוא םירבח ןרעטייוורעד סָאוװ ןעגנוגידלושַאב טימ

 .טנייפ ענייז ןיא

 .טרעדנעעג טשינ לָאמנייק רע טָאה ענייז גנוניימ עקיזַאד יד

 לילה ,םעטסיס ןייק טשינ ןוא אזא טפאשנעגייא ןא ןעוועג זיא'ס

 טָאה רע עכלעװ ייב ,ןעגנואיושנָא ענייז טַאהעג טָאה ווָאנעלשט

 רע ןעו ןוא .טײקשירָאגעטַאק רעצנַאג רעד טימ ןטלַאהעג ךיז

 .ראפ א וצ ןעמוק וצ ןליוו ןייק רענגעק םייב ןעזעג טשינ טָאה

 ןעלטימ ןעמענוצנָא יו ןענאטשרַאפ רע טָאה ,הרשפ ןוא גנוקידנעטש

 ןטסקעז ןפיוא ןעוועג זיא יוזא .רענגעק םענופ העפשה רעד ןגעק

 עדנאגוא םענופ רענגעק יד ןכייצ א ןבעגעג טָאה רע ןעוו ,סערגנָאק

 ןלעטש וצ םעדלרוד ןלצרעה ןעגנוווצעג ןוא ןייגוצסיורַא טקעיארּפ

 זַא ןגייצרעביא יײז ןוא רענגעק ענייז ןופ רעגַאל םעד רַאפ ךיז

 -סגננשרָאפסױרא ןא ןקיש וצ סולשאב םעניא ןעז טשינ ףראד'מ

 ,קנאדעג םענופ טרינגיזער ןעמ זַא ,ןמיס ַא עדנאגנוא ןייק עיסימָאק

 ךעלטכער ךעלטנעפע , א ןײז ןעק ןיילא לארשי-ץרא זיולב זַא

 ,םארגַארּפ רעלעזַאב םעניא טסייה סע יו ,יוזא ,"םייה עטרעכיזעג

 -נָאק םעניא טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה ןטַאגעלעד עטעוועטנובוצ יד

 סָאװ ,םעד ןופ ןרָאװעג טקורדנײאַאב זיא סָאװ ,ןלצרעה ןוא סערג

 ,"ןסור, יד ןופ גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא טרעהעג ןוא ןעזעג טָאה ר

 רעד טימ סערגנָאק ןפױא עדיר הליענ ןייז טקידנערַאפ טָאה
 | .."םילשורי ךחכשא םא, :העובש

 םוצ טָאה סָאװ ,ןװָאנעלשט ןופ ןוחצנ רעד ןעוועג זיא סע
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 פוד ןיימ ןופ

 עשיטסינויצ יד ןכַָארבעג טסינקצ סלַא ןבעל ןייז ןיא לָאמ ןטשרע

 ,ןילפילסי יד

 :סיגויצ יד ןיא זַא ,טגָאזעג תודע ןבָאה םינמיס ענעדיישראפ

 יגייא ןענופעג קנַאדעג עדנַאגוא רעד טָאה ,ברעמ ןיא ןזיירק עשיט

 יַאס ןקניל םעניא דנַאלסור ןיא ךיוא ןוא רעגנעהנַא עכיירסולפ

 ןכָאג ןריזינאגרָא ןביוהעגנא ךיז טָאה סָאװ ,לגילפ ןשיטסילַאצ

 םעניא ןעזעג ןבָאה ןסָאמ-סקלַאֿפ טטושפ יד ךיוא ,סעדגנַאק ןטסקעז

 קערש רעד ןופ גנאגסיוא ןא םזילַאירָאטירשט ןוא טקעוָארפ"ע זאג

 יאצ רעד ןופ קיטילָאּפ רעשיטימשסיטנא רעד ןוא ןעמָארגַאפ ראפ

 ןייק קעװַא דלַאב רעבירעד !יא וָאנעלשט ,גנוריגער רעשיטסיר
 םעד רַאפ ףמַאק םעד ןזיגַאגרָא ןצ ידפ זיולב טשינ ,וָאקראכ
 ךיוא רָאו ,גנוגעוואמ רעשיטסינווצ רעד ןוא לאדשייץרא ןופ ץיא לס

 ;טלַאהּפָא םיא ,טניירפ ךוא רּבח ןייז ,ןעניקשיסוא ןעמיוצ וצ ידכ

 סָאה םיחת םעד ןפיטראפ ןענעק סָאװ ,טירש עכלעוא ןלַאמ  ןופ

 ענעי ןוא ןטסינולצ עייוט- לאיושי"ץרא יד ןשיווצ טנעפעעג ךיז טָאז

 יאטיוא רעשיטילָאפ רעד ףױא ףקיע רעד טלעטשעג ןבָאה סט
 ,דנַאלגנע ךרוד ןרָאװעג טגָאזעגוצ ןיא סָאװ ,עינצ

 רָאפ ןיא סָאװ ,טעטימאק- סנאיצקא םענופ גנוציז רעד ףיוא

 יה

 תהרשפ א וצ ןעמוקעג זיא ,וָאקרַאכ ןיא רָאפנעמַאזוצ קעג
 ענייז ןוא ןלצרעה ךוא םזינויצ ןשיסור ןופ רעריפנָא יד ןשיוצ
 ,רעגנעהנָא

 ןיקשיסוא ןוא דוריפ ןופ הגלס יד טקיטײזַאב טָאה רוָאנעלשז
 -לארשייץרא יד ןריזיגַאגרא סָאד טנעה ענייז ן א ןעמונעגרעביא לא

: 

 נ אש } יז ןוא ?ןולצ"לגקצ , ןופ גנונעװַאב יד טיריזוליבאמ טאה רע ,עיירפ

 -ךָאפ זיא סָאװ ,סערגנַאק ןטעביז םוצ ןלאוו יז תפכ טגיזעג טָאה
 עגַארפ-עדנַאגוא רעד ןיא חוכיוו רעד .טיוט סלצרעה ךאנ ןעמוקעג

 םיִא ןא ךיז טָאה הָאנעלשט .שימרוטש ןוא ףרַאש

 רעטסנרע ןוא רעקיאור ןייז טימ טנעכייצעגסיוא ךיז ןוא סקיליי =

 רענעטירטעגרעבלא רעדעי ןופ יירפ ןעוועג זיא סאו ,גנוריטנעמוגרא
 טָאװ ,עיצולָאזער ַא א ןרָאוװעג ןעמונעגנָא זיא סע .טייקשילעגַאיצ אמט

 ,םארנַארּפ ןופ לייס טלַא םיצנירפ לארשייץרא םעד טסעפ טלעטש

 ץקש ןפ ןעוועג םרוג טָאה סולשאב רעד טָא ,טסינקצ ןדעי טעטכילֿפראמ סעוי

 נ 6 : יי }7 2 7 ןו 6 198 םוצ ןוא ןטסילַאירַאטי ףעט יד ךרוז םערננַאק םעד טאלראפ םיפ
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 םיובגירג קחצי

 גנוריפנֶא רעד רעטנוא עיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאירָאטירעט א ןפַאש

 ,ןלױװגנַאז ןופ

 טָאה טָאװ ,רעד ןעוועג ווָאנעלשט זיא סערגנָאק ןטעביז ןפױא

 -ַאֹּפ יד ןופ ןײגקעװַא סָאד ןטימעגסיוא ןוא רעטימעג יד טקיאורַאנ

 עדנַאנוא רעד זַא ,טגייצרעבא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטסינויצ עשיטיל

 -יפסרוא עויטאגעג יד בילוצ ןױלב טשינ לטב טרעוו טקעיַארּט

 רעד ןוא ,ךיוא רָאנ ,עיסימָאק-סגנושראפסױא רעד ןופ ןעגנוו

 ,ןטסינָאלָאק עשיטירב יד ןופ טפאשרענגעק רעד בילוצ ,עקַאט רקיע

 ריא ייז ףיוא ןעגניווצפיוא טשינ ליוו גנוריגער רענַאדנַאל יד סָאװ

 ,ךאלפ

 ללרצ ליד ןשיוװצ ךורב רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה טלַאמעד טניז

 רעייז סָאװ ,ןיקשיסוא ןוא ווָאנעלשט ,גנוגעווַאב רעד ןיא םירבוז

 םעד ןדיימוצסיוא ןזיוַאב טשינ טָאה טפַאשטניירפ עקירטיגנַאל

 ןיא סע ןעגנוניימ ןוא ןרעטקַארַאכ ערעייז ןשיוװצ סױטשנעמַאזוצ

 טייהיירט עכעלנעזרעפ רעייז :ףמַאק םנעפָא ןַא וצ ןעמוקעג טשינ

 םענעפַא ןַא ןדיימוצסיוא ידכ קרַאטש גונעג ןעוועג זיא םזינולצ םוי

 רעד ראפ ףךעלרעפעג ןרעו טנעקעג טָאה סָאװ סױטשנעמַאזוצ

 ,גנוגעוװַא

 סנעדייב רעייז ןיא דישרעטנוא רעסױרג ַא ןעווװעג זיא סע

 ןומ שטנעמ רעד ןעוועג זיא ןיקשיסוא .,ןטפַאשנעגייא-רעטקאראפ

 רעד ,טייקטעט ןוא ןעגנואיושנָא ענייז ןיא עיצַאריּפסניא ןוא ליפעג

 עיצידָארט יד ןעוועג זיא רוקמ ןייז סָאװ ,ןביולג רעשיטסינויצ

 ;לאיצאב ןייז טמיטשאב טָאה ,ויוה סנעטַאט ןיא גנואיצרעד ןוא

 יצ ,גנוגעװַאב רעד ןיא ןענַאטשטנַא זיא סָאו ,עגַארפ רעדעי וצ

 ןביולג ןייז .געוו ריא ףיוא ןזיוואב ךיז טָאה סָאװ גנורעטש רעדע

 הע זא ,ףיט יוזא ןעוועג זיא םזינויצ ןופ גנולעלקריווראפ רעד ןיא

 ךיוא ,ןשינעלקַאוו ןוא תוקיפס רַאפ ץַאלּפ ןייק טזָאלעג טשינ טָאה
 ןיז ךיוא ןפיצנירפ עשיטסיניצ יד יירט ןעוװעג זיא ווָאנעלששט

 ןוא לַאפכרוד ןדעי ןגעק טריזינומיא ןעוועג זיא םזינויצ ןיא ןביולג

 ןייז טריזאב ןעוועג ןענעז ןעמעלַא םעד ףיוא טשינ רעבָא ,רַאפעג

 וצ ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא סָאװ טצרַא ןַא יו .םעטסיס ןוא גנוניימ

 ערעייז ,ןדנעטשמוא ענעבעגעג ןוא ןטקַאפ ןופ דוסי ןפיוא ןלייטרוא

 -:וא וצ ןעימַאב ךיז רע טגעלפ ,ןעגנוקריווסיוא ןוא ןטפַאשנעגייא
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 רוד ןיימ ןופ

 גנוגעװַאב רעד ןיא ןענַאטשטנַא זיא סָאװ םעלבַארּפ רעדעי ןטוורעט

 לָאז סָאװ ,תמא ןויטקעיבָא םעד ןייגרעד וצ טכוזעג ,קיטליזלַא

 וצ זוככ ןייז ךיוא לָאז ןוא ,ןביולג ןוא עיציאוטניא ןייז ןקראטש

 ,עקיביולג-ךאווש יד ןגליצרעביא

 דעט רעד ןוא חוכיוהעדנאגוא רעד ןעגַאטשטגא ויא סע =

 .םעלבָארּפ סָאד טכוזרעטנוא ךשלטנורג וָאנעלשט טָאה ,םזילַאירַאט

 לאירעטַאמ עיצַאזינַאלַאק ךוא טיפ ארגַאצ 'ג ןדעי טלע :מַאזעג טא "לע

 וַאלּפ רעצנאג רעד זַא ןזייהואב וצ ררפ ,קיטירנ ןעוועג זיא סאוו

 ,שיראזוליא ןוא זָאלטננינפַאה יא

 ראפ ןעמעלא םעד טימ טקיטּפעשַאב טשינ ךיז טָאה ןיקשיסוא

 לארשייץרא ץַאלּפ א ראפ טָאװ ,ןלעטשוצטסעפ גונעג ןעוועג זלא םיא

 עטכישעג רעד ןיא ןוא עיצידארט רעשידיי רעד ןיא טמענ'ואפ

 ר

 יןיצ ןשיווצ חוכוו ןשירָאטסיה םעניא ,טעדגנַאק טעמי ןפוא

 ןגייצרעביא וצ ןעגנולעג ןוָאנעלשט ןיא ,םזילאיראטירעט ךוא םזל

 ןגעװ יד ףיוא ןרעקקירוצ טערװ םולנטצ רעד זא ,"עשיטילַאפ , יד

 עשינאילצרעה יד ןקיסעלכַאגרַאֿפ טעװ ךוא ןטציינבוח יד ךומ

 ,םויטצ ןופ ןעגנוגנערטשנא עשיטילַאטפ יד ןגעוו ,עיראעט

 ןוָאנעלשש וצ יורטוצ סורג טאהעג ןבָאה "עשיטילַאֿפ, יד

 ןעזעגסוא טָאה סָאװ ,ןיקשיסוא וצ דשח סיורג טימ ןגידצאב ךיז ןוא

 יַאגֹרָא רעשיטסינויצ רעד ןיא רעדור םענופ ןקיטייזאב ליז ןלעוװ צ

 זיא ןווָאנעלשט ןופ גנוציטשרעטנוא רעד טימ ןַאטטלאװ .עדצאזינ

 טייז ןייז ייב ןוא ןלצרעה ןופ שרי סלא ןרָאװעג טל

 ןוא עקיאעפ עּפורג א ןוא ןוָאלָאקָאס ןראוועג טלעטשעגקעווא ןעגעז

 ןצ ןסָאלשעגנָא חוכיה םעד תעב ףךיז טָאה טָאװ ,טנעגוי טטכאנאב

 יוועגסיוא

 -גַאטסנָאק ןייק ןָאספלָאװ ןוא וָאלָאקָאס ןופ עזייר רעד ךָאנ
 ןבָאה יז ןוא "ןקרעטיגני, יד טגיזעג ןבָאװ סע וה ,לָאּפָאניט
 "אב עוויטיזָאּפ ַא ןוײװעגסױרַא טּפַאשרעה רעייז ךופ ביוחגַא םייב
 לָאּפַאגיטנַאטסנָאק ןיא ןרָאװעג ןטאשעג זיא ,םזינויצ םוצ גנואיצ
 רַאפ עיצקאדעה א היא ייה ןוא טפַאשרעייטשראפ עשיטסינויצ א
 רעד ןופ שארב ,שיזיוצנארפ ןוא ָאנידאל ,שיאערבעה ןיא ןעגנושייצ
 .יקטניטַאבאשז ןענאטשעג זיא - עיצקַאדער



 םיובניהרג קהצי

 טקידלושַאב יקסניטָאבַאשז טָאה ,םורא טייצ רעסיוועג ַא ןיא

 ןיא ןאק סובָאקַא" גנוטייל רעשיסינויצ רעד ןופ דילגטימ םעד

 ןשיוצ טעברַא-סגנורעלקפיוא רעשיטסינויצ רעד ןדָאש ןעגנערב

 ויא טכעלטנעפערַאפ טָאה רע סָאװ ,ךוב ןייז ךרוד ,ןקרעטיגנוי יד

 סָאד ,ןיא םזינויצ ןופ ליצ רעד זא ,טקעדעגפיוא טָאה רע ןכלעוו

 ,לארשייץרא ןיא הנידמ עשידיי א ןדנירג

 ןַאק סובָאקַאי ןקיטיײזַאב וצ ןעוועג םיכסמ טשינ טָאה ןָאספלָאוװ

 עיסימיד ןיא ןבעגעגנָא ךיז טָאה יקסניטאבאשז ןוא גנוטייל רעד ןופ

 םעד טסורעגסױרא ווָאנעלשט טָאה סיזירק םענעּפַאשעג םעד ןיא

 עיצטזינאגרַא רעד ןופ םוידזערּפ סָאד ןכַאמ וצ לטבמ גָאלשרָאפ

 .גנןטײל-עיצילַאאק ַא טרַא ןייז ףיוא ןפַאש ןוא

 ויא סע ןוא טגיזעג גַאלשרָאפ רעד טָאה סערגנַאק ןטנעצ ןפיוא

 ןיירא זיא סע רעכלעוו ןיא ,גנוטייל רענילרעב יד ןרָאװעג טלייוועג

 ,רעציֹורָאפ עציו סלַא ןרָאװעג טלייועג ןוא ווװָאנעלשט ךיוא

 ץַאלּפ םעד ןעמונרַאפ שיטקַאפ ןוא ןילרעב ןייק רעבירא זיא רע

 | ,רעציזרַאפ ןופ

 ןכַארנעגסױא טָאה גנוטייל רעקיזָאד רעד ןופ ץנעדָאק רעד תעב

 רארפשידומל רעד בילוצ ,"ןייראפ-ספליה, םעד טימ ךוסכס רעד

 דנַאפ םעד ןופ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,םוקינכעט רע'הפיח ןיא

 -ער ןיא .ןויצ-בבוח רענעעזעגנָא ,רעטלַא ןא ,יקצָאסיוװ ,ז .ק ןופ

 -ַארטַאּפ רעד ןרָאװעג לטב זיא חוכױװןכַארּפש םעד ןופ טאטליז

 ןלושילטימ ןוא סקלָאפ עשידיי יד ףיֹוא ?ןיירַאפ-ספליה, ןֹופ טַאנ

 -רעד ןרַאפ טמַא ןַא ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא סע ןוא לארשי-ץרא ןיא
 -רעביא טָאה סָאװ ,גוטייל רעשיטסינויצ רעד ייב ןזעוו-סגנואיצ
 עכלעוו ןיא ,ןלוש יד ןופ גנוטלַאהסיױא יד תושר ריא ןיא ןעמונעג
 עלא ראפ ךארּפשירומל סלַא ןרָאװעג טריפעגנייא זיא שיאערבעה
 ענעי ןיא טירש רעטסיירד רעייז א ןעוועג זיא סע .ןדנַאטשנעגעק
 רעד ןֹופ תוסנכה יד .טכיזניה רעלעיסנַאניפ ןיא סרעדנוזַאב ,ןרָאי
 ןיא עסיױרג ןייק ןעועג טשינ ןענעז עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ
 ןטסַאלַאב וצ טירש רעטגַאװעג ַא ןעוועג זיא'ס ןוא ,טייצ רענעי
 ,טעשזדוב:סגנואיצרעד ןשפיה א טימ

 רעקיזָאד רעד סָאװ ,ןוָאגעלשט ןוֿפ תֹוכז רעד ןעוועג זיא סע
 ןיא לארשייץרא ןיא שיאערבעה ןוא םזינויצ ןופ ןוחצנ רעסיורג

 יה
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 א --+ וו ןיימ ןופ

 שארב ןענַאטשעג שיטקַאֿפ זיא רע ןעוו טלָאמעד ןרָאװעג טכיירגרעד

 -קַאֿפ קידנעייטש ,טָאה ואנעלשט .גנוטייל רעשיטסיגויצ רעד ןיפ

 טשינ ,ןילרעב ןיא גנהטייל ףעשיטסיגיצ רעד ןופ שארב שיש

 -ַאגרָא רעשיטסיניצ רעד טימ ןעגנודניבראפ ענייז ןסירעג רעביא

 ישיסוא ןוא םיא ןשיווצ ?המחלמ עטלַאק , יז ,דנאלסור ןיא עיוצַאזינ

 ןיא ףהאבעלשט ןופ ןייגנירא סָאד ,טרעהעגפרא טשינ טָאה ןיק

 ףָאנ ךיז טָאװ .,עיצַאינעגרַא טלעװ .ןיצ רעד ךופ גנוסייל רעד

 ןעוועג טשינ זיא עיצַאזינַאגרַא .ןויצ רעשיטור רעד ןיא ,טקרַאטשראפ

 טעטימָאק-עיצַאנַאגרַא ןא ןױלב רָאֹנ ,טעטימָאקילארטנעצ ןייק

 ןיא עיצַאזנאגרַא רעשיטסינצ רעד ףױא העפשה יד .ענליוו ןיא

 ירעפ עשיטסינוצ עדייב יד ןשיווצ טלייטעג ןעוועג זיא דנאלסור

 ןיקשיסוא ןופ העפשה יד טרקנימָאד טָאװ םורד ןיא ,ןטייקפעלגעז

 יד ,ץיּפש רעד ןיא גרוברעטעפ ןוא עװקסָאמ טימ ,ןופצ ןיא ןוא

 ןואבעי לׁשט ךופ הצפשה

 -אהער ףעד טקרַאטשרַאֿפ ךיז טָאװ טייצ יועבלצ * רעד ןיא

 גנוגעווַאב רעד ןופ רעריפנָא יד ,דנאלסור ןלא רירפיוא רערענטיצול

 -רעדנפ ןייטש ןביילב טשיג ןענעק ןטסיניצ זא ןעזעג ןכאה

 ןלצרעה טימ גנוציז עטצעל דעייז ןופ ךיז ןרעקקירוצ ןכָאנ .טגעטייוו

 יד ןא ,גנוגעווַאב רעד וצ ףורפיוא ןא ןיא טרימַאלקַארּפ ייז }

 יד ןופ גנונגעואב סטיהיררפ רעד ןיא ןייא ךיז ןסילש ןטסינויצ

 וצ ןעגנירב טעװ יז זַא ןביולג ייז ןוא ,דנאלסור ןיא ףעקלעפ

 ןופ רעגריב ערעדנַא עלא טימ ןדיי ןופ גנוקיטכעראבכיילג רעד

 טָאה ףורפיוא רעד ןבעל םעיינ א וצ יז טיירפַאב סָאװ "דנאלסור

 עלופ ןפמעקוצטיוא דנאבראפ א ןופ געֿפַאש רעד רצ טכארבעג

 "עלופ, טרָאװ םעניא .דנַאלסור ןיא ןדיי ראפ  גנוקיטכעדַאבכוללג
 ןענאטשרַאֿפ ןץײרק עשטסיגיצ ןוא עלַאנַאטַאג שיר יד ךןבָאה

 וו ףעדנעל מרעמ יד ןיא יה שרעדנַא ,סכעה עלאנַאלצאג ךיוא

 "רַאפ טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג יא גנוקוטכעראבניילג עמעלרעגריב

 סָאװ קלָאֿפ ןשידיי ףעלטייהניא ןא ןופ ץנעטסיזקע יד ןענעקייל

 ,הלואו רעלַאנַאיצַאג וצ טבערטש

 ַאנעלשט ןיא רירפיוא ןרענַאיצולַאװער ןופ המוקת רעד ןיא

 טיירגעגוג טָאה סָאװ = 8 ) עפױרה רעד וצ טרעטנ ןענעטשעג

 ןיא טעברא עשיטסינגיצ יד ןעמינעגמורא טָאה סאװ םארגארפ א
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 םיובניהרג קהחצי

 טלָאמעד טָאה'מ יו "טעברא טרַאװנעגעק, יד ךיוא ןוא לארשייץרא
 -עווַאב סגנואיירפאב רעשיסור רעד ןיא ךיז ןקיליײטַאב סָאד ןפורעג
 -רעגריב ראפ ףמַאק רעד ןוא ,ןָאפ רעשיטסינויצ רעד רעטנוא גנוג
 רעשידיי רעד ןופ ןבעל סָאד ןענדרָא ןוא גנוקיטכערַאבכיײלג רעכעל
 ןיא סאו םַארגָארּפ סָאד .תודוסי עלַאנָאיצַאנ ףיוא טּפַאשלעזעג
 רעייטשרַאפ יד ןופ ןרָאפנעמַאזצ יד ףיוא ןרָאװעג טעבראעגסיוא
 יעטשאב יד ןעמוקַאב טפרַאדַאב טָאה עסערפ רעשיטסינויצ רעד ןופ
 ןעמענוצנָא טכער סָאד טַאהעג טָאה סָאװ ץנערעפנָאק ַא ןופ גנוקיט
 ,ןצנַאטסניא עקירעהעג יד ןלייוו ןוא ןסולשַאג

 :סרָאפגניסלעה ןייק ןרָאװעג ןפורעגפיונוצ זיא ץנערעפנָאק אזא
 ןעגנוגנידַאב עשיטילָאּפ יד ייב .רטנעצ ןשיטסינויצ רענליוו ןכרוז
 ,1906 רָאי ןיא עמוד עטשרע יד ןזָאלרעדנַאנופ ןכָאנ ,דנַאלסור ןיא
 שינבױלרעד א ןעמוקַאב ֹוצ טייקכעלגעמ ןייק ןעוועג טשינ זיא
 -ַאטױא ןופ ןצענערג יד ןיא רָאנ ,ץנעױרעפנָאק עשיטסינויצ ַא רַאמ
 ךיז ןקילײטַאב וצ ןעוועג םיכסמ טָאה ווָאנעלשט ,דנַאלניפ ןעמָאנ
 ריז טָאה ןיקשיסוא .רעציזרָאֿפ ריא ןייז ןוא ץנערעפנָאק רעד ןיא
 גהצעשגנרהג טימ טדערעג טָאה ןוא ריא ןיא טקילײטַאב טשינ
 -יטש וצ ט'חצעעג טָאה םעה"דחא ,ןסולשַאב עשיטילָאּפ עריא ןגעוו
 -ַאפ יד טציטשרעטנוא סָאװ ןטַאדידנַאק-עמוד יד ןופ ןדעי ראפ ןעמ
 טימ ךיִז ןענעכער טשינ ןוא גנוקיכערַאבכיײלג רעשידיי רַאֿפ גנורעד
 ןטלָאװ טכער עשידיי יד יװ ךיילג ,ןעגנואיושנָא עשיטילָאּפ ענייז
 .דנאל ןיא טשרעה סָאװ םישזער םענופ קיגנעהּפָא ןעוועג טשינ

 עיצַאינַאגרָא עשיטסינויצ יד זא ,ןענַאטשרַאפ טָאה ווָאגעלשט
 סאו ,עיצולַאװער א רָאפ טמוק סע ןעוו ,ךצה ןמ ןייטש טשינ ןעק
 ,הנידמ רעד ןיא קלָאפ ןופ לרוג םעד ןדיײשטנָא טעו

 רעטנוא ןעמענ וצ טלעקַאװעג טשיג ךיז רע טָאה רעבירעד
 טראווטסיה סָאד ֹוװ ץנערעפנָאק יד טעטיוָאטױא ןוא ץוש ןייז
 ןפאש ןצ טימַאב ךיז טָאה ץנערעפנַאק יד .עגנוי יד טריפעג ןבָאה
 ןיא טעברַא-טרַאװנעגעק עשיטסינויצ ראפ םרָאפטַאלּפ עשיטילָאּפ ַא
 ןיא טכער עלַאנַאיצאנ ןוא עכעלרעגריב רַאּפ ףמַאק ַא ראפ ,תולג
 ליצ"רקיע םעד וצ ץַאזנעגעק ןיא ןייטש טשינ רעבָא לָאז סָאװ ,תולג
 לַאנאיצַאנ שידיי ןעגייא ןא ןעיובוצפיוא טבערטש סָאװ םזינויצ ןופ
 ףעשידיי רעקיגנעהּפָאמוא ןא ןיא רָאנ ךעלגעמ זיא סָאװ ,ןבעל הכולמ
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 םַארגַארפ רעסראשגניטלעה סָאד ןעמונעגנָא טָאה ןוָאנעלשט .הנידמ

 יד ,ץנערעפנָאק רעד ןופ רעציזרָאפ רע יו ,ןבירששגרעטנוא ןוא

 -גָארּפ טראונעגעק סָאד סלא ןעניז טפראדעג טָאה סָאװ ,עיצולַאזער

 תאגרא רעשיטסיניצ רעד ןופ טעפרא רעשיטילָאפדגאל רַאֿפ םאר

 ,יטראמפ עשידיי א יוװ ץוח לפלכ ןקריוו טפראדאב טאה סאו ,עיצאזיג

 זא ןסילשאב טשינ לָאזמ .םעד ףיוא טגעלעג טפא טָאװ רע רעבָא

 עשידיי טשינ ןיא רעדילגטימ סלָא ןסילׁשִנָא טשינ ךיז ןרָאט ןטסינויצ

 ,ןעייטראפ

 -גניסלעה רעד ןופ טרעװ ףקיע םעד ןעזעג טָאה ֹוָאנעלשט

 יגבעגעק רעד ןגעוו ןסולשַאב עריא ןיא טשינ ץנערעפנַאק רעסרָאפ

 יס ַא טלעטשעגטסעפ ןבָאה ייז סָאװ םעד ןיא רַאָנ ,טעברא-טרַאוװ

 יץרא ןיא בושי ןשידי א ןעיב ןופ טעברא רעד ןשיװצ עזעט

 עכעלצעזעג סָאד ןעמוקַאב וצ לגנַארעג ןשיטילַאּפ םעד ןוא לארשי

 ןטקַאפ יד רַאֿפ גנוריכַארּפא עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןוא ןענעקרעגָא

 סָאװ טכער ןוא ,לאוש-ץרא ןיא ןפַאשעג ןכָאה ןטסינויצ יד סָאװ

 ,בושי ןשידיי ןופ גנולקיווטנא ערעטייו יד ןרעכיזרַאפ ןלָאז

 ןופ שארב ןענַאטשעג זיא וָאנעלשט ןעוו ,הפוקת רענילרעב 'ד

 טעררא רעד טימ טריפעגנָא ןוא עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ רעד

 ןענעכייצראפ וצ טָאהעג טָאה סָאװ ,םירבח ענייז טימ ןעמַאזוצ

 גנוריוינאגרא רעד ןיא סרעדנוואב ,ןגלָאפרעד ןוא ןעוטפיוא עמיורג

 ןופ טעברא רעד ןופ גנוטיירפטױא רעד ,ןזעוו"סגנואיצרעד ךופ

 ןיא עטספעלקילג יד ןעוועג קפס ילב ןיא .א .א טמַאילארשייץרא

 ,ןבעל סוואנעלשט

 יטכורפ רעד וצ ףוס א טכארכעג טָאה המחלמ-טלעוו עטשרע יד
 ףוסלל רעשיטסיגטצ רעד ןיא ןוָאנעלשט ךופ טעברא רעראפ
 ןײק ןרעקוצמוא ףיז ןעגנוהאעג ןעװעג ןיא רע ,ןץלרעב ןיא

 ימוא ןיא םע סָאװ ץלא ןאטעג רש טָאװ טרַאד ןופ רעֶדָא ,שווקסָאמ

 טָאה סָאװ רהטסנינאק יד ןצווצסיוא ידכ ,ןוט ןצ ןעוועג דנאטש

 וצ ןטערטעגוצ ךיא ייקרעט "וה םעד ךַאנ ןרעוו טלוב ןביוהעגנא

 ןוא ,המחלמ רשד ןיא רעטעדניכראפ םלא ףךילרטסע ןוא דנַאלשטייד
 םעלא טקנופ רעכאװש ףךעד ןיא ייקרעס זא ןויוושגסלורַא ךיז טָאה'ס
 עטעדניבראפ ע"קא ןוא דנאלשטייד ןופ טנַארפ"סגירק

 ןבעל טװַאנעלשט ןיא ןטרהעג יא הטחלמיטלעװ עטשרע יד

189 



 םיובנירג קחצי

 יסױא ןייק סעזייר עטפָא ןוא טעברַא עטגנערטשעגנָא ןופ הפוקת א

 רע טָאה טראד ,ןָאדנַאל ןוא ןגאהנעּפָאק ,םלָאהקַאטש ןייק ,דנַאל

 רעדנעל ענעדיישראפ ןֹופ םיגיהנמ עשיטסינויצ יד טימ טנעגעגַאב ךןיז

 ,שא'רב ןזָאלָאקַאס ןוא ןַאמצייוו טימ ,עפורג רענַאדנַאל רעד טימ ןוא

 -גנע ןיא טשרעוצ עיצקַא-סגנורעלקפיוא ןא ןבוהעגנַא ןבָאה סָאװ

 ןוא םויניצ ןראפ עילאטיא ןוא ךיירקנַארפ ןיא רעּכָאנ ןוא דנָאל

 ,ןעגנורעדַאפ ענייז

 זיירּפ םעד טסורעג ןבָאה וואנעלשט וצ עטנַאנ רעייז יד רָאנ

 ןייז טימ ,ןעגנוגנערטשנָא ענייז רַאפ טלַאצַאב טָאה ווָאנעלשט סאו

 ןבָאה ,ךיא יו ,ןעגנוציז יד ףיוא ןעזעג םיא ןבָאה סָאװ יד ,טנוזעג

 -רַאֿפ ןבָאה ייז ןוא ךלימ עמערַאװ זיולב טקנירט רע יװ ןעזעג

 טסרהעג טשינ רעבָא ןבָאה ייז ,טנוזעג טשינ ןיא רע זא ןענַאטש

 יד זיאס קיצנױװ יו ןוא טייהקנַארק ןייז זיא סע רעווש יו

 ךיז טָאה ווָאנעלשט רעבָא .ןרעו טנוזעג לָאז רע זא גנונפָאה

 ןטכילפ ענייז טלופרעד טָאה ןוא ןדייל עגייז ןבעגעגרעטנוא טשינ

 ןוא ,המחלמ רעד ןופ ןעגנוגנידאב יד ןיא ,גנוגעווַאב רעד יבגל

 ,סעזייר עלופ-ראפעג

 טעטימַאקיטפליה ןופ טעברא רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע

 ןופ עילאווכ יד תעב ,עװקסָאמ ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג !זיא סָאװ

 ןופ ןעמײה ערעייז ןופ ענעבירטראפ יד ןוא םיטילפ עשידזיי

 ,םילוכלב ןוא ןטכאלש יד בילוצ ,טיבעג ןקידברעמז-ןופצ ןוא ןליופ

 םֹוצ טנעָאנ ןעעג ןענעז סָאװ סעינרעבוג יד טציילפראפ טאה

 ,ןעגיווװ וצ ןעוועג טביולרעד זיא ןדיי ווו חטש רעד) בשומח-םיחת

 יז זיא העפשה ןייז קנַאד א .עוקסַאמ ןוא (ןטייצ עשירַאצ יד ןיא

 ןיא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא טשיג רעדניק-םיטילפ יד ןופ גנואיצרעד

 ןייז ףרָאד שידיי וױלב זא ,ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ יד ןופ טנעה יד

 רַאפ זַא ,רַאפרעד טגראזעג טָאה ןוא ,ןלוש יד ןיא ךַארּפשי-ןרעל יד

 ידומל סלַא ץַאלּפ רעקיסַאפ א ןרעוו טלייטשגסיוא לֵאֹז שיאערמעה

 ,ךארטש

 א ןעמעלַא טימ טריסערעטניא ךיז רע טָאהװ קיטייצכיילג

 לעװ רעד ףיוא ,גנונעוַאב רעד ןיא רַאֿפ טמוק סע סאו טסווועג

 עד רעטנוא ןענופעג טלַאמעד ךיז טָאה סָאװ ,לארשי-ץרא ןיא ןוא

10 



 רוד ןיימ ןופ

 ךיז ןעמ טָאה ןינע ןדעי ןיא .ַאשַאּפ לַאמעשוד ןופ טּפַאשרעה

 ,םיא טימ ןטאראב

 םעדכַאנ ןֹוא דַארגָארטעּפ ןייק רעבירא ךיא ןיב 1015 עדנע

 יד ןרָאװעג ןסָאלשעג ,טכַאמ רעד ןופ לעפאב ןטױל ןיא סע יו

 ןרָאװעג ןדאלעגנייא ןיב ךיא ווו ,?טַאלבגָאט רעדָארגָארטעּפ , גנוטייצ

 יעלשט ןופ ןעמוקַאב ךיא בָאה ,ןרָאטקַאדער יד ןופ רענליא ןייז וצ

 ןופ טעברא רעד ןיא ןקילײטַאב ךיז לָאז ךיא ,גאלשרָאפ ַא וואג

 ףױא ןעװעג םיכסמ ,ךיז טייטשראפ ,בָאח'כ .זכרמ ןשיטסינויצ

 געלפ טעטימָאקילַארטנעצ ןופ רעייטשרָאֿפ סלא ןוא גאלשרַאפ ןייז

 ענייז ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רֹע ןעוו סרעדנוזַאב ,ןכוזאל םיא ךיֹוא

 בָאהכ ןעו ,קנעדעגכ .ןָאדנָאל ןייק ןוא דנאלסיוא ןייק סעזייד

 ירעטנוא יד ןיא ףצמ םעד ןגעו טגערפעג סעומש א ןיא םיא

 -- 1916 רָאי ןיא ןעװעג ןיא סע -- ןַאדנַָאל ןיא ןעננולדנאה

 טכײרגרעד רימ ןבָאה ןָאדנָאל ןיאג :טרעפטנעעג ריפ רע טָאה

 ןגעק ןדײשטנא ןעמ ןיא זיִרַאפ ןיא רעבָא ,גנוקידנעטשרַאפ ַא וצ

 ןיק ןריפ טשינ ךָאד טסעװ דנַאלגנע ןוא ,ןעננורעדַאֿפ ערעזדנוא

 יו טקנוּפ ,וָאנעלשש ,"/דנוא בילוצ ףיירקגארפ טימ המחלמ

 םענופ טסוװעג טשינ ןכאה ,םינקסע עשידיי טרעדנא ןוא ןאמצייוו

 יד ןיא גילייטראפ ןסערעטניא רעד ןגעװ .,ךַאמבטרָאקלּפרסקליס

 גנעק םעד ןוא ךיירקנַארפ ,דנאלגנע ןשיװצ רעדנעל עשיהַארא

 יקרעט ןגעק טעװעטנברצ ךיז טָאה סָאװ ,סאשזדעה ןופ

 טָאה ,המחלמ טלעװ רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא םייב ןיוש

 ןרַאמ געט עקידלרוג ךיז ןרעטנעגרעד סע זַא טליפעג ןושנשלשט

 טביילב ייקרעט יוװ גנָאל יוזא זַא ,ןטלאהעג רעבָא טָאה רע ,םזינויצ

 עקירעהעג א ןבוחוצנֲא זדנוא ראפ קיטייצירפ ךאנ יא לָארטיינ

 ךימת ןךיא םינינע עשיטילַאפ ןצ גנַאגוצ ןייז .טיצקא - עשיטילאפ

 ןױאוועג ןסירעגטימ טשיִנ זיא רע .רערעטכינ א ןוא רעליק ַא ןעוועג

 עשיטסיראצ יד ןפורעגסיורא ןכָאה סע סָאװ ,ןליפעג-ןראצ יד ןופ

 טָאה רע יװ טקנוּפ ,ןרידנאמַאק עכיוה ערעייז ןוא רעבַאה-טכאמ

 שיסוה ןױטסעפסינאמ ןוא ןוייטירא סָאד זא טכיולגעג טשינ

 טסכעה יד ףיױוא ןייז עיפשמ סאװ סעּפע סימ ןעק םווטאירטאפ

 ַאפ ןיא סע .גתריפנא טפױה רעשירעטילימ ןוא ןזיירק עשיטור

 טראפ וצ טכוז גנוריפנַא-טפיוה עשידעטילימ יד זא ,ןעוועג רָאלק םיא
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 ,רעטילימ ןשטייד ןטימ ןטכַאלש עלַא ןיא תולפמ עריא ןרעטטנע

 -שטייד תבוטל ץעג-שזאנָאיּפש רעשידיי ַא ןיא הביס יד טגיטעג ןוא

 ,רענעלפ-המהלמ עריא עלא טכַאמעג טשינוצ טָאװ סָאװ ,דנאל

 םירבח ענייז טימ ןעמַאזצ .דנַאלשטיײיד ןגעק סעיצקַא-סגירק ןוא

 יטיינ יד טלעטשעגטסעֿפ רע טָאה ,גנושייל רעשיטסינויצ רעד ןיא

 טשינ לָאז טָאװ ,עיצאוינאגרא רעשיטסינויצ רעד ןופ הטיש-טעטילַאר

 ידגַאל ערע דנוזַאב יד ןופ טייקידנעטשטסבלעז רעד ןעגנערב ןדָאש

 ערעײז וצ לָאיַאל ןביילב טפראדַאב ןבָאה סָאװ ,סעזצַאזינַאגרָא

 ןרעלקוצפלוא = טכעלנעמרעד ייז זיא סע ןוא ,רעדנעלניווו

 טיטשמ ןוא .ןטגנורעדַאּפ עשיטסיגקצ יד ןעגנוריגער ערעייז רַאפ

 הטיש עשיטסילארטייג יד .רענעלפיסגדירפ ערעייז ףיוא ןייז וצ

 סָארו גנוטייל רעשיטסינויצ רעד ןוֿפ לייט ןייא טכעלגעמרעד טָאד

 םעניא העפשה ריא ןריויליבַאמ וצ ןילרעב ןיא ןבילברַאפ זיא

 ןיא אשאפילאמעשזד ןמיוצ ןצ ידכ ,םוירעטסיגימ-ןרעסיוא ןשטייז

 גנוריגער עשיקרעט יד יו טעדכָאנ ,עיצקַא רעשיטסינווצי -יטנַא ןליז

 טשרע ,ןעוט רעמ סע טנעקעג טשינ רעדָא טלָאװעג טשינ טָאה

 ײז װ גאל יזא ,ןטָאטש עטקינייארַאֿפ יד ןופ ץנעוורעטניא יד

 -רעיטשרַאֿפ רעשטייד רעד ןופ ןוא ,לָארטײג ןעוועג ךָאנ ןענעז

 ןברהח ןופ "ףושי ןשיטסיגיצ, םעד טעװעטַארעג טָאה ,טפַאש

 הטיש טעטילַארטײנ יד .אשאפ לַאמעשוד ןופ לעפַאב םעד טיול

 ןוא ןאמצייה ןופ טעברא עשיטילָאפ יד טכעלגעמרעד ךיוא טָאה

 גנרימַאלקַארּפ רעד טימ ןרָאװעג טניורקעג זיא סָאװ ,וָאלָאקַאס

 ןרַאפ רוסי טלא טגידעג טָאה סָאװ ,עיצַארעלקעד-רופלַאב רעד ןופ

 ןפ טגעה יד ןיא לארשיץרהא ףיוא טָאדנַאמ םעד ןבעגרעב'יא

 םײה:לַאואיצַאנ 8 ןפַאש ןטלעה לָאז יז יאנת םעד טימ ,דנַאלגנע

 ,קלָאֿפ ןשידיי ןראפ

 ףליה רעטקעריד ןופ רענעלפ עלא ןיא ןעזעג טָאה ווָאנעלשט

 טפמעקעג טָאה רע ןוא טעטילארטיינ רעד ןופ ךורב א דנַאלגנע ראפ

 -ַאבַאשז ףיוא ןייז ןצ עיפשמ טימַאב ךיז טָאה רע .םעד ןגעק

 ,טייקיטעט רעשיטסירַאטילימ ןייז ןופ ןטלַאהּפָא ךיז לָאז רע ןיקטגיט

 ןפ ךורב רערעװש ַא ןסייה טעװ סָאװ ,ןָאיגעל םעד ןפַאש ןוֿפ

 טעוו ןוא עיצאזינַאגרַא רעשיטסינויצ רעד ןופ טעטילַארטיײג רעד

 תופידד ןופ הנכס ַא ןיא לארשייץרא ןיא בושי ןשידיי םעד ןלעטש
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 רוד ןיימ ןופ

 ירַאֿפ ןייק ֹוצ ןעמוקעג טשינ זיא סע רעבָא ,גנוקיליטרַאפ ןוא

 יקטניטָאבַאשז ןוא ,ןיקסניטָאבַאשז ןוא םיא ןשיווצ גנוקידנעטש

 רענָאדנָאל יד ןשיווצ עיצַאטיגַא ןייז טימ ןעגנַאגעגנָא רעטייוו זיא

 -ירב יד ןופ ןזיירק יד ןיא עיִצקַא סגנורעלקפיוא יד טימ ןוא ןדיי

 ,רעקיטילָאּפ עשיט

 ,1917 סרַאמ ןיא עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ ןוחצנ רעד
 ,דנַאלסור ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןופ דחפ םעד טקיטײזַאב טָאה

 טימ ןגיו דנַאלסור טעוװ רעמָאט ,עקירעמַא ןוא דנַאלגנע ,ןליופ

 -ףעביא זיא דנַאלסור .תוכולמ ברעמ עסיױורג יד ןופ ףליה רעד

 ירעביא טָאה סָאװ ,קילבופער עשיטַארקָאמעד א ןרָאװעג טכַאנ

 עווסערגָארּפ ןוא ןצנעדנעט עכעלטייהיירפ עריא טימ ןגיטשעג

 גנואיצַאב יד .עקירעמַא ןוא תונידמ עשיאייּפָארײא יד רענעלפ

 רעגריב וצ יוִו זיולב טשינ ,ןטוג םוצ טרעדנעעג ךיז טָאה ןדיי וצ

 ןא וצ טכער ַא טָאה סָאװ קלָאפ ַא ֹוצ יו ךיוא רָאנ דנַאל ןיא

 טכער עלַאניצַאנ וצ ,טייהיירפ עשיטילָאּפ ןוא דנַאלרעטָאּפ ןגייא
 סָאו ,דנַאלסור עשיטסירַאצ סָאד .טייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ סלַא

 ןךינע םעניא ריא טימ ןענעכער טפרַאדַאב ,לעוטנעווע ,ךיז טָאה'מ

 .ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא טָאה ,ייקרעט ןלייטוצ ןופ
 רעטעביז רעד ןרָאװעג ןפורעגפיונוצ זיא רעפסָאמטַא רעד טָא ןיא

 ,דנַאלסור ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ רָאפנעמאזוצ

 ףױא ןטַאגעלעד טקישעג ןוא ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה ןסַאמ עסיורג

 :גוקיטכערַאבכיײלג עכעלרעגריב ןכיירגרעד ןכָאנ ,רָאפנעמַאזוצ םעד

 וו םוטנדיי עשיסור סָאד ןריזינַאגרָא רַאפ ייר יד ןעמוקעג זיא

 ןדיישטנא וצ דנַאטשמיא ןייז לָאז סָאװ ,טייהנייא עלַאנָאיצַאנ ַא

 ןטייזעצ ןוא ןטיירּפשוצ םענופ הלואג רעד רַאּפ לגנַארעג םעניא

 ,דנַאלמייה ןייז ןיא םיא ןרירטנעצנָאק ןוא טלעוו רעד ףיוא קלָאפ

 -ײרַאברָאֿפ יד ןוא לַאנַאקיץעוס םייב ייקרעט ןופ הלפמ יד

 ,לארשייץרא ןייק ןעגנירדוצניירַא רעטילימ ןשיטירב םענופ ןעגנוט

 עירעפמיא עשינַאמָאטָא רעד ןופ גנוליײטרַאֿפ יד טגָאזעגנָא ןבָאה

 ןכעלקריוורַאפ ןראפ ןעגנוגנידַאב עקיטסניג ןופ ןײטשטנַא סָאד ןוא
 ,ןעגנורעדָאפ עשיטסינויצ יד

 דבעלרעייפ א ןבעגעג טָאה ןווָאנעלשט ןופ שדייר-סגנונפערעד יד
 ןעײרפַאב וצ גנורעדָאֿפ רעד ,עיצַאוטיס רעקיזָאד רעד קורדסיוא
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 םיובנירג קחצי

 ןטלַאהעג ןבָאה סע יוװ טקנוּפ ,תולג ןייז ןוֿפ קלָאפ עשידיי סָאד

 סָאװ ,רעקלעפ עניילק ערעדנַא ךָאי רעייז ןופ ןרעוװ טײרפַאב םייב

 ןיא ןעגנאגעג טשינ ןוא דנַאלמייה רעייז ןיא ןבילברַאפ ןענעז

 ,ןירַא תולג

 בָאה ךיא ןוא רעציזרָאפ סלא ןרָאװעג טלייוועג זיא ווָאנעלשט

 -עדָאפ עלַאנָאיצַאנ יד ןוא םַארגָארּפ ןשיטילָאּפ ןגעוו טרירעפער

 ןלַאנָאיצַאנ-שידיי ןטריזינַאגרָא-ײנ םענופ תודוסי יד ןגעוו ,ןעגנור

 ךיז ןלָאז סָאװ ,תולהק עשיטַארקָאמעד ןופ סיזַאב ןפיוא ,ןבעל

 .ןבעל ןשידיי סעד עגונ ןענעז סָאװ ןגַארּפ עלַא טימ ןקיטפעשַאב

 עכעלרעניא יד טימ טקיטפעשַאב טַארעפער ןיימ ןיא ךימ בָאה'כ

 םעניא עיגילער רעד ןופ ץַאלּפ םעד ןוא ןזעוו-הלהק םעניא ןגַארּפ
 "סינויצ טשינ ןוא עשיטסינויצ ,ןעײטרַאּפ עקניל יד ,ןבעל-הלהק

 עיגילער יד ןליײטוצּפָא גנורעדָאפ יד טלעטשעגסיורא ןבָאה ,עשיט

 רעד ןופ טייז רעד ייב זַא ,ןגָאלשעגרָאפ בָאה ךיא .הלהק רעד ןופ

 עכעלטלעוו טימ ןקיטפעשַאב ךיז טעװ סָאװ ,גנוטלַאװרַאפ-הלהק

 טלייוועג לָאז סָאװ ,טרָאסער רעזעיגילער ַא ןריטסיזקע לָאז ,םינינע

 עלַא טימ ןקיטפעשאב ךיז לָאז ןוא ןדיי עזעיגילער ךרוד ןרעוו

 יסיורא טָאה רעניימ גַאלשרָאפ רעקיזָאד רעד .םינינע עזעיגילער

 ןוא ןיקשיסױא יו ,םיגיחנמ עשיטסינויצ יד .םרוטש ַא ןפורעג

 ,רוטלוק ןוא גנואיצרעד רשעיאערבעה רעד ןופ רעגערטיןָאפ רעד

 רימ ןגעק ןטערטעגסױרַא ןענעז ,ערעדנא ליפ ןוא ,יקסלָאּפָאטַאלז
 טבָארג רָאנ הרשפ ןייק טשינ זיא גַאלשרָאפ ןיימ זַא ןזיוורעד ןוא

 רָאנ ,תד ןשידיי ןופ זיולב טשינ תודוסי-ץנעטסיזקע יד רעטנוא

 לוחו שדוק ןופ שימעג ַא זיא ןבעל ןייז סָאװ ,קלָאפ ןשידיי ןופ ךיוא

 ,ןלײטרעדנַאנַאפ טשינ ייז ןעק'מ סָאוװ

 ירָאֿפ ןיימ ןגעק טמיטשעג טָאה בור רעקידנעגעוורעביא ןא

 טנַאקַאב ןענעז סע ןעוו טנױטשרעד רעז ןעוועג ןיב'כ .גַאלש

 ליפ טנעקעג בָאה'כ .גנומיטשּפָא רעד ןופ ןטאטלוזער יד ןרָאװעג

 ןענעז סָאװ ,גַאלשרָאפ ןיימ ןגעק טמיטשעג ןבָאה סָאװ .יד ןופ

 גנולדנַאה רעייז ןיא ןעזעג בָאה ןוא ,תווצמ ןטיהּפָא ןופ טייוו ןעוועג

 ,לאז םעד טזָאלרַאּפ ןוא ןענאטשעגפיוא ןיב'כ .תונדחפ ןוא תועיבצ

 טזָאלַאֿפ ךיוא ןטַאגעלעד קיצפופ-קיצרעפ םורא ןבָאה רימ ךָאנ

 גנוטלַאּפש ַא רַאפ הנכס ַא ןענאטשטנַא זיא'ס .עגנוי עלַא ,לֵאז םעד
= 
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 רוז ןיימ ןופ

 ןיא תוחוכ עריא ןופ גנוכַאװשּפָא ןא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא

 .ןענופעג ךיז ןבָאה רימ רעכלעוו ןיא העש רעקידלרוג רעד ןיא

 -קעװַא סָאד רעבָא ,חוכיוו ןיא טקילײטַאב טשינ ךיז טָאה ווָאנעלשט

 ףיוא ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז סָאװ ,םירבח עניימ ןוא רימ ןופ ןייג

 .גרָאז עסױרג ַא םיא ייב טקעוורעד טָאה ,גנוציז ערעדנוזַאב ַא

 יא ןוא ץנערעפנָאק רעד ןופ גנוציז יד ןסירעגרעביא טָאה רע

 טעדנעוװעג טשינ ךיז טָאה רע .גנוציז רעזדנוא ףיוא ןענישרעד

 טרעּפטנעעג בָאה'כ .עטלעמַאזרַאפ יד טגערפעג טָאה רע רָאנ ,רימ וצ

 ןופ ןטערטוצסיורא העדב טשינ ןבָאה רימ זַא ,ןעמָאנ רעייז ןיא

 ןוָאנעלשט טקיאורַאב טָאה גנורעלקרעד יד טָא ,עיצַאזינַאגרָא רעד

 ,גנוציז רעזדנוא טזָאלרַאפ טָאה רע ןוא

 רימ ןַא ןעוועג םיכסמ בור רעד טָאה גנוטַארַאב רעזדנוא ףיוא

 ןליפרעד ןלעװ ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןיא ןביילב

 ןיא ןקילײטַאב טשינ ךיז ןלעוװ רימ רעבָא ,ןטכילפ עלַא ערעזדנוא

 ףמַאק םעד ןצעזרָאפ ןוא ,סעיצוטיטסניא עריא ןופ רענייא ןייק

 ,ןעגנואיושנָא ערעזדנוא רַאֿפ

 "ניא זיא סָאװ ,גנוציז רעד ףױא ןעמוקעגקירוצ ןענעז רימ

 "רעד רעזדנוא ןבעגעגּפָא טרָאד ןבָאה ןוא ןרָאװעג טיײנַאב ןשיווצ

 רעבירא זיא ןוא טרעהעגסיוא זדנוא טָאה ץנערעפנָאק יד .גנורעלק

 טלייוועג זיא סָאװ ,טעטימָאק-לַארטנעצ םעניא .גנונדרָא-גָאט רעד וצ

 וָאנעלשט ,ןיירא טשינ ךיא ןיב ץנערעפנָאק רעד ףיוא ןרָאוװעג

 ךימ ךיא בָאה טלָאמעד טניז ןוא רימ וצ טעדנעוועג טשינ ךיז טָאה

 ,טנעגעגַאב טשינ םיא טימ רעמ

 ילֲאב יד ןופ דנַאטשפױא רעד ןכָארבעגסױא טָאה ילוי ןיא

 געוו ןפיוא דַארגָארטעּפ ןיא ןעוועג ןאד זיא ווָאנעלשט ,סעקיוועש

 ןוא ןַאמצייו ךרוד ןרָאװעג ןפורעג זיא רע ןיהא דו ,ןָאדנָאל ןייק

 יָאֹּפ רעטגנערטשעגנָא רעד ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז ידכ ,ווָאלָאקַאט

 -רַאֿפ רעד וצ טכַארבעג ךעלדנע טָאה סָאװ טעברא רעשיטיל

 ,עיצארעלקעד-רופלַאב רעד ןופ גנוכעלטנעפע

 ןקריוו וצ טימַאב ךיז טָאה ןווָאנעלשט טכוזַאב טָאה סָאװ ,ווָאנילק = -

 -מוא ןוא ןעורמוא יד בילוצ ,עזייר יד ןגעלּפָא לָאז רע םיא ףיוא
 יד ןוֿפ דנאטשפיוא ןטימ גנַאהנעמַאזצ ןיא דנַאל ןיא טייקרעכיז
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 םיובנירג קחצי

 טגָאזעג ןוא ןעוועג םיכסמ טשינ טָאה ווָאנעלשט  .סעקיװעשלָאב
 י .:טכיזעג ןייז ףיוא עלעכיימש קירעױרטַא טימ קיאוד

 -רַאֿפ א ןיב ךיא .,ןבָאה וצ ארומ סָאװ טשינ בָאה ךיא --

  רעטניה רימ ףיוא טרעױל טיוט רעטנעָאנ רעד ,שטנעמ רע'טפשמ

 טָאג ןוא ןבעל טשינ גנַאל ןיוש לע ךיא זא ,סייווכ .ןקֹור ןיימ

 לעװ וצ ןוא ,רָאפ ךיא ווו ןיהַא ןעמוק לֹעװ ךיא יוזא יוװ ,טסייוו
 ןרָאפ טשינ געמ ךיא זא ,וטסניימ וצ ,ןעמוק ןיהא ללכב ךיא
 העסעב ןעד זיא וצ ?ןיהַא ןעמוק ןיימ טגנַאלרַאפ'מ ןעוו - ,טציא

 ןיימ ףיוא טוט םענופ עווקסָאמ ןבענ םוירָאטַאנַאס ןיא טיוט רעד

 ןענַאטשרַאפ טוג טָאה ןוָאנעלשט טצרַא רעד -- 1 ןטסָאּפ ןשיטסינויצ

 .טרַאװרעד םיא סָאװ טסווועג ןוא עגַאל ןייז

 זיא עיצַאטס"ןַאב רעד וצ זיב געוו םעד ,ןרָאּפעגקעװַא זיא רע -

 . ,טניירפ ןעגנוי ַא ןופ גנוטײלגַאב רעד ןיא סופוצ ןעגנַאגעג רע

 ןגַאהנעּפָאק זיב געוו ןצנַאג םעד ןכַאמוצכרוח ןעגנולעג זיא םיא
 ןקזיָאד םעד ןיא .רעבָאטקָא זיב ןבילברַאפ רע זיא טרָאד ,םולשב

 סָאװ ,סעקיװעשלָאב יד תעב ,ןָאדנָאל ןייק ןעמוקעגנָא רע זיא שדוח

 ןוא טגיזעג ןבָאה ,דנאטשפיוא-ילוי םעניא הלפמ ַא ןטילעג ןבָאה

 , .טכַאמ יד טפַאכרַאפ

 ןעגנַאגעגנָא ,ןָאדנָאל ןייק ןעמוקנָא ןייז ייב ,טלָאמעד זיא סע

 :ױופלַאב רעד ןופ גנורילומרָאפ רעד ןגעוו לגנַארעג רערעווש ַא

 םוצ ןייז םיכסמ טזומעג ןבָאה רעייטשרָאפ עשידיי יד .עיצַארעלקעד
 לארשי-ץרא, טָאטשנָא ."לארשי-ץרא ןיא םײהילַאנָאיצַאנ, :חסונ

 זסיורא ךיז טָאה ןָאסליװ ךיוא סָאװ םעדכָאנ ,"םיײהילַאנָאיצַאנ סלַא

 .חסונ-הרשפ ןשילגנע םעד רַאּפ טגָאזעג

 ןעמ טָאה תלחת .,ןרָאװעג קנַארק ןשיווצניא זיא ווָאנעלשט
 ךיז טָאה רעטעּפש ,עפירג עטכייל ַא זױלב זיא סע זא טניימעג

 ןייז טָארדַאב סָאװ טיײהקנַארק רעווש א זיא סע זַא ןזיועגסױרַא

 ,ןבעל

 זַא ןרָאװעג טנַאקַאב זיא טיײהקנַארק ןייז ןופ טייצ רעד ןיא

 טָאה םַײד ןופ ,םילשורי ןייק ןיירא זיא רעטילימ עשיטירב סָאד

 יד רַאפ ןינע רעקיטכיוו א זיא לארשי-ץרא זַא ןעמעננָא טזָאלעג ךיז

 -יִצֲאַנ א ןפאש ןגעוו עיצַארעלקעד עשילגנע יד .ןוא ,רעדנעלגנע
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 יןצרעביא ןכעלגעמרעד ייז טעװ קלָאֿפ ןשידיי ןראפ םייח עלַאנַא
 .לארשי-ץרא רעביא טַאנַארטַאּפ םעד טנעה ערעייז ןיא ןעמענ

 גנֹונפָאה רעד טימ ןוא טיירפעג רעז ךיז טָאה וָאנעלשט

 -קריהראפ רעד ראפ הפוקת עינ ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה טע זא

 .ח"ערת תבט ח"י ,ןברָאטשעג רע זיא םזינויצ ןופ גנוכעל

.7 



 יקסניטאבאשז באז

 יָאבַאשז ןעוװעג זיא זדנוא ןשיוװצ ןשטנעמידרעװש יד ןופ

 ןגיצעגניירא זיא ייקרעט טניז טונימ רעטשרע רעד ןופ ,יקסניט

 זיא לארשייץרא ןופ לרוג רעד ןוא המחלמ-טלעוו רעד ןיא ןרָאװעג

 ,שממ המחלמ טרעדָאפעג טָאה רע .לָאשגָאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג

 יז ,ךַנַאל סָאד ןעמענייא ןלָאז סָאװ ,ןענָאיגעל עשידיי ןריזיליבָאמ

 רעדיוו ןבָאה סָאװ ,םיאנומשח יד ןופ דרעווש יד ןעיצסיורא ןלָאז

 ןטָאלעז יד ןופ דרעװש יד ,הדוהי ןופ ךיירגינעק סָאד טיײנַאב

 ןזיב טפמעקעג ןבָאה סָאװ ,אבכוכ-רב ןופ ןדלעה יד ןוא (םיאנק)

 ןוא קלָאפ רעזדנוא ןופ טייהיירפ רעד רַאפ טולב ןּפָארט ןטצטעל

 רע רָאנ ,ןקידערּפ זיולב טימ טגינגַאב טשינ ךיז טָאה רע .,דנַאל

 םעד ןרָאדלעפמורט טימ ןעמַאזוצ טריזינַאגרָא ןוא ןעגנגַאגעג זיא

 סינויצ רעטסכעה רעד ןופ ןליוו םעד ןגעק ןָאיגעל ןשידיי ןטשרע

 ױעד ןיא טייהרעמ רעד ןופ ןעגנומיטש יד ןגעק ,גנוריפנָא רעשיט

 ןעגנַאגעגכָאנ ןענעז עקינעװ זיולב .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ

 ןוא ,ילָאּפילַאג ןייק רָאנ לארשייץרא ןייק טשינ ןוא ,ןרָאדלעּפמורט
 -סעפ רעקיזָאד רעד ייב ןרָאװעג טרעטעמשעצ ןענעז תוחוכ ערעייז

 ,ןעגנובערטש ערעייז ןופ דנַאל םענופ טייוו ,גנוט
 ןעוועג םיכסמ ןבָאה ייז לייוו ,ייז ןופ קעװַא זיא יקסניטָאבַאשז

 א געװו ןייז ןעגנַאגעג ךיז ןיא רע .ילָאּפילַאג ןייק ןייג וצ

 ןריזינַאגרָא וצ ןפורעג רעטייוו טָאה רע ;המחלמ ֹוצ טקידערּפעג
 רעֶד ןיא ןײרַא זיא רע זיב ,גלָאפרעד ןרעדנוזַאב ןָא ,ןענָאיגעל
 ןבָאה סָאװ ןענָאילַאטַאב יד ןשיווצ ןעוועג ןוא יימרא רעשילגנע
 ןרָאװעג ןעמונעגנייא זיא לארשי-ץרא ןעוו .לארשי-ץרא ןעמונעגנייא
 ןרעדנוזַאב ןייז ןעגנַאגעג רעדיו ןוא ןבילבעג טרָאד רע זיא
 רעשילגנע רעד ןופ ןליוומוא םעד ךיז ןגעק ןפורעגסיורא ןוא געוו
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 רוד ןיימ ןופ

 -ַאגרָא םעד בלוצ ןרָאװעג טריטסערַא זיא רע זיב ,עיצַארטסינימדַא
 ןעגעז סָאװ ,סעדנַאב עשיבַארַא יד ןגעק ,ץושיטסבלעז יד ןריזינ

 ןעװעטַאר וצ ןעוועג הכוז טָאה רע ,םילשורי ןיא ןדיי יד ןלַאפַאב

 ךובכ םעד זױלב טשינ רשפא ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ דובכ םעד

 רעטשרע רעד טָאה סָאװ ,רעד ןייז וצ ןעוועג הכוז טָאה רע ;םענייז

 זַא ,טלעוו רעצנַאג רעד ןוא רעדנעלגנע יד ,רעבַארַא יד ןזיוועג

 רע .הנכס ַא ןיא קידנעהּפָא טשינ ןרעוו ןוא טשינ ךיז ןקערש ןדיי

 סָאװ ,עקיטומ יד ןופ לָאבמיס ַא וצ ,דלעהי-סקלָאפ ַא ןרָאװעג זיא

 ןוא ןעמענוצנייא דנַאל סָאד טנַאה ןיא דרעװש רעד טימ ןגַאוװ

 .קלָאֿפ ןופ םוטנעגייא ןוא הלחנ יד יװ ןצעזַאב וצ
 סָאװ ,יד ןופ שארב ןייטש וצ טקילגעגּפָא טשינ םיא טָאה סע

 יד רעבָא ,המחלמ ןופ םערוטש ןיא דנַאל סָאד ןעמונעגנייא ןבָאה

 ,טרעטייוורעד םיא ןוֿפ ךיז ןבָאה סָאװ םירבח ענייז ןופ רעצרעה

 ןעגנולעג םיא ןיא ןסָאנעגי-סקלָאֿפ ןוא דנַאל ענייז ןופ רעצרעה יד

 םענופ ןעוועג גנֹוגעוװַאב רעד ןופ גנילביל רעד ,ןעגיוועג וצ

 םיא טָאה'מ ןוא ריא ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה רע סָאװ ןָא גָאט

 םענופ רעפעש יד ןשיװצ סענובירט עשיטסינויצ יד ףיוא ןעזעג

 ךימת ןענעז גנַארד ןוא םערוטש טימ ,רעריפ ענייז ןוא םסזינויצ

 לָאמניא טשינ ,ןגָאלשרָאֿפ ןוא רעטרעװ ענייז ןדָאלעג ןעוועג

 ןא ,רעריפ ענערַאפרעד ,עטלַא יד ןרָאװעג ןסירעגטימ ךיוא ןענעז

 רעטסיירד ןייז ןיא .רעמַאזגיובמוא ןא ,קידנעטש ןעוועג רעמעדטסקע

 עלא ןוֿפ רעירפ רע טָאה טפַארק-סגנולעטשרָאפ רעלופגנוווש ןוא

 טמערופעג םעד טול ןוא ןשינעעשעג יד ןוֿפ גנולקיװטנַא יד ןעזעג

 ןעגניוצוצפיוא ןבעגעגנייא םיא ךיז טָאה לָאמַא .רענעלּפ ענייז

 םַאזנײא ןבילבעג רע זיא בור'ס רעבָא .רעריפ יד ףיוא ןליוו ןייז

 רעטעמַאליק ךסַָא טימ קידנעפיולסיוארָאפ ,געוו םענעגייא ןייז ףיוא
 | ,יימרא רעד ןופ ןטסָאּפרַאֿפ םעד ךיֹוא

 -טלעו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא טריסַאּפ םיא טָאה ױזַא
 -געל טריזיליבָאמ : ןגָאלשעגרָאפ טָאה ןוא ןעמוקעג זיא רע ,המחלמ
 טייג ןוא ײמרַא רעשילגנע רעד ןיא ןָא ךיז טסילש ןוא ןענָאי

 ןעוועג זיאמ ןוא טרעהעגסיוא םיא טָאה'מ .לארשי"ץרא ןעמענייא

 -לארטנעצ ןוֿפ תוכולמ יד ןגעק המחלמ וצ טפור רע ,טגיוטשרעד

 ןגעק המחלמ .וצ טפור רע ,ןגיז ןייא ןיא ןטלַאה סָאװ עּפָארליא
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 םיובנירג קחצי

 ךיא סָאװ ,לארשי-ץרא ךיז טניפעג טנעה עריא ןיא סָאװ ,ייקרעט
 םעניילק םעד ןצנַאגניא ןכַאמ וצ בורח לעפאב ןייא טימ חוכב

 יוזא ןוא ימ ליפ יוזא טימ טיובעגפיוא ןבָאה רימ סָאװ ,בושי ןשידיי

 ןשידי םעד ןטכינרַאפ טעוומ זא ןייז טעוװ סָאװ .תונברק ליפ

 ,םיא ןופ רכז ןייק ןביילב טשינ טעוו'ס ןוא לארשי-ץרא ןיא בושי

 -רעד ןוא ןעגנונפָאה ערעזנוא ןעזסיױוא טלָאמעד ןלעוו ױזַא יו

 ? ןעגנוטרַאוװ

 ןֹוא טשינ טעז רע יו ,ןייטשרַאפ טנעקעג טשינ ןבָאה רימ

 ןליפעג ערעייז ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןעגנומיטש יד טשינ טליפ

 "טלעװ רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא ,דנַאלסור ןיא סרעדנוזַאב

 ןפיױא טקירדעג רעוװש טָאה םישזער רעשירַאצ רעד ןעוו ,המחלמ

 רעווש ןעדועג ןענעז ןדיי ןגעק תופידר יד ןעוו ,קלָאֿפ ןשידיי

 ןעוועג לופ ןענעז רעצרעה סנעמעלא ןעוו ,ןגָארטוצרעביא טשינ

 רע טמוק -- טכַאמ רעשיטסירַאצ רעד ןגעק ןרָאצ ןוא סָאה טימ

 ןופ גנוריגער רעד ןפלעהטימ ןלָאז רימ זא זדנוא ןופ טנַאמ ןוא

 עשיריי יד זא טשינ רע טעז ֹוצ ?טייקיטכערעגמוא ןוא תועשר

 ןעמענַאב וצ דנַאטשמיא טשינ ןענעז דנַאלסור ןיא ןסַאמ-סקלָאֿפ

 רעקרָאױנ ןיא ןוא לּפעשטייו ןיא ךיוא זא ? רעטרעוו ענייז

 ןגעק ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןעגנומיטש יד ןענעז לעטריפ ןשידיי

 ? דנַאלסור

 ירַאֿפ טשינ ןוא טליפעג טשינ ,ןעזעג טשינ טָאה רע רעבָא

 ןרעוװ וצ רענייז רוטַאנ רעד ןיא ןגעלעג זיא'ס לייוו ,ןענַאטש
 ףרעלקוצנירַא טשינ ןוא ןעיידיא ענייז ןופ קנוווש ןטימ ןסירעגטימ

 .קיטייצירפ ןעמוקעג זיא יז לייוו ,ריא ןיא םגפ ַא ָאד זיא רעמָאט

 .םגפ םעד טָא ןעזעגנייא ןעמ טָאה עיידיא-ןָאיגעל רעד ןיא ןוא

 ךריֹוועגנָא טָאה רע .ןרָאװעג טעװעלכַאטעצ זיא קנַאדעג רעד

 -צרוק ןפרָאװעגרָאפ ,טמערוטשעג טָאה יקסניטָאבַאשז .ץנַאלג ןייז

 ןבילבעג רעבָא זיא רע ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רעריפ יד טייקיטכיז
 .ןרָאװעג טכעלקריװרַאפ טשינ זיא סָאװ םיורט ןייז טימ סַאזנייא
 ףיוא טכער ערעזדנוא ןרָאװעג טנעקרענָא ןענעז סע ןעוו רעטעפש

 ,גנורעטיברַאֿפ יד ןוא סעכ רעד ייברַאפ זיא סע ןעוו ,לארשייץרא

 טשינ ןעד רימ ןבָאה וצ :ןגערפ טנעקעג ךָאד ךיז רימ ןטלָאװו

 ט: סע .עגַארפ עשיטערָאעט ַא זיולב טשינ זיא'ס !טַאהעג תועט ַא
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 רוד ןיימ ןופ

 ךָאד ןבָאה רימ .עגַארפ עקידלרוג ןוא עקידעבעליקידלעּפַאצ ַא זיא

 עשיכעשט יד ןוא ןיקסדוסליּפ ןופ ןענָאיגעל עשיליוּפ יד יוו ןעזעג

 יַאב רעד ןיא זיולב טשינ ,קלח ןסיורג א טַאהעג ןבָאה ןענָאיגעל

 חוכ .יױבפיױא רעייז ןיא ךיוא רָאנ ,תונידמ ערעייז ןופ גנואיירפ

 רָאטקַאפ רעקידנעדיישטנא ןא קיפיולרָאפ זיא טכַאמ עשיזיפ ןוא

 ,םלועה-רדס רעד זיא ױזַא .רעדנעל ןוא רעקלעפ ןופ ןבעל םעניא

 .ייז יוזא טשינ קיביײא טעװ סע וצ טסייוו רעוֶו

 יּפֶא רע טָאה יוזא ,יקסניטָאבַאשז ןענַאטשרַאפ סע טָאה ױזַא

 עטכישעג רעשידיי רעד ןיא טייהנעגעלעג ענעפאשעג יד טליפעג

 -עג ןוא טנַאה רעקרַאטש טימ ןײגוצסױרַא קלָאפ סָאד ןפורעג ןוא

 המחלמ ןופ טעטױװיטקַא רעד וצ ,ןטראוו ןוויסַאּפ ןופ םערָא םענעביוה

 ןטימ ףמַאק ןקידתושממ וצ טסייג ןופ ןפָאװ ןטימ "ףמַאק. ןופ

 .טנַאה רעד ןיא רעוועג

 -טנעזיוט ַא .לארשי קלָאפ סָאד זיא רעקלעפ עלַא יו טשינ רעבָא

 טנַאה רעד טימ לענש ױזַא טשינ ךיז טזָאל עיצידארט עקירעי

 .קעװַא טזומעג ךָאנ טָאה'ס .ןפַאשּפָא םעטָא ןייא ןיא ,ןכַאמקעויא

 עקיטומ ןוא עווארב ענייז ,קלָאפ-תולג עטלא סָאד רעדייא רוד א

 טשיװעגּפָא ןוא .טנעה ערעייז ןיא ןפַאװ ןעמונעג טסעפ ןבָאה ,ןיז

 עטקינײּפרַאפ יד ןופ טייקיזָאלסּפליה ןוא טיײקכַאװש ןופ עדנַאש יד

 | ,תורוד
 ,טגַאװעג ןבָאה סָאװ עטשרע יד ןופ קנײדנָא ןוא ןעמָאנ רעד

 רעד ,הרובג ןופ לָאבמיס רעד ןענעז יז ,ןעמעלַא רעייט ןענעז

 .ןגיז ןוא ןפמעק ,ןדייל ןעק סָאװ ,חוכ ןופ לָאבמיס

 ןרדה תציפק ןופ עיזיוו יד

 ןטערטעגפיוא זיא רע ןעוו יקסניטָאבאשז ןעוועג זיא גנוי רעייז

 םעניא ,סערגנָאק ןטפניפ ןופ ענובירט רעד ףיוא לָאמ ןטשרע םוצ

 סע .ןופרעד רכז ַא זיולב ןבילבעג זיא לָאקָאטָארּפ ןשיפַארגָאנעטס

 ,טלייצרעד טָאה ןעמ .שיסור טדער יקסניטאבאשז : טנעכייצראפ זיא

 ןטַאגעלעד יד ןשיוװצ גנושימעצ ַא ןפורעגסיורא טָאה עדייר יד זא

 תעב זיא סָאװ ,לצרעה זא יוזא ,שיסור ןענאטשראפ ןבָאה סָאוװ

 טרעדָאּפעג ןוא ןעמוקעגקירוצ זיא ,לַאז ןיא ןעוועג טשינ עדייר רעד
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 םיובנירג קחצי

 טשינ טלָאמעד זיא םענייק .עדייר ןייז ןקידנע לָאז רע םיא ןופ

 -פיוא סיקסניטָאבַאשז ןעוו ,גָאט ַא ןעמוק טעװ סע זַא ,ןלַאפעגנייא

 -ערעטניא יד ןופ ענייא ןייז טצוװ ענובירט-סערגנָאק רעד ףיוא טירט

 יָאיב-ָאטױא ןייז ןיא .ןעגנוניישרעד עטסקיטכיו ןוא עטסעטנַאס

 רעקיזָאד רעד ןופ טלַאהניא םעד יקסניטָאבַאשז טלָאהרעדיװ עיפַארג

 ןלצרעה ןופ עזייר יד טקידיײטרַאפ טָאה רע .רענייז עדייר רעטשרע

 טָאה'מ סָאװ ,רעטסינימ-ןרעניא ןשישסירַאצ םעד ,ןעװעלּפ ֹוצ
 סָאװ ,םָארגָאּפ רעווענעשיק ןרַאּפ ךעלטרָאװטנַארַאפ רַאפ ןטלַאהעג

 ןיא הפוקת-ןעמָארגָאּפ עקיטולב ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה םיא טימ

 ףרַאד'מ זַא ,ןזײװַאב וצ טימַאב ךיז טָאה יקסניטָאבַאשז ,דנַאלסור

 ייב קיטקַאט רעשיטילָאּפ רעד ןוא קיטע רעד ןשיווװצ ןדיישרעטנוא
 טעװ סע רעװ ,ןעמרָאנ עשיטע יד טשינ ןטכילפרַאפ סע רעכלעוו
 ןשיװצ טשרעהעג ןבָאה סָאװ ןעגנומיטש יד ןיא ןענָאמרעד ךיז

 יושנָא עריא ,דנַאלסור ןיא טנעגוי רעשידיי רעטנעגילעטניא רעד

 סעכ םעד ףױא ןרעדנווװ טשינ ךיז טעװ .,ןעגנוניימ ןוא ןעגנוא

 .ןפורעגסיורא ןבָאה רעטרעוװ סיקסניטָאבַאשז סָאװ ,גנוגערפיוא ןוא

 ןעגנומיטש עכלעזַא רַאפ ןקָארשרעד טשינ ךיז טָאה יקסניטָאבאשז

 טַאהעג טָאה רע ,ערעירַאק רעשיטילַאּפ ןייז ןופ ביֹוהֵנָא םייב ךיוא

 ענייז ןקידיײטרַאפ וצ זױלב טשינ ,טומ ןוא הרובג יד ךיז ןיא

 רַאפ ןלָאצַאב וצ ךיוא רָאנ ,טכַאלשיספירגנָא ןַא ןיא ןעגנואיושנָא

 ןייטש ןוא העפשה ןופ זיירּפ םעד ,זיירּפ ןטסרעייט עמַאס םעד ייז

 זיא גנוניימ ןייז זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע .גנוגעווַאב רעד ןופ שארב

 ירַאֿפ םלוע רעד ביֹוא ןוא .תמא רעכעלסילשסיוא ,רעקיצנייא רעד

 ןרעלקפיוא סָאד ביוא ןוא ,ןרעלקפיוא םיא ןעמ ףרַאד טשינ סע טייטש
 םיא לו ןוא תמא םעד טסייו רע זא ןמיס ַא זיא ,טשינ טפלעה

 ןעגניוצפױוא תמא םעד םיא רעבירעד ןעמ ףרַאד ,ןעמענָא טשינ

 געט ,זיורבפיוא ןקרַאטש ןופ געט טלָאמעד ןעוועג ןענעז סע

 עקיד'ארומ ןוא ןעגנונעּפָאה עסיורג ןופ געט ,לגנַארעגןענַאטיט ןופ

 .ןפורעג ייז טָאה קילאיב יװ ,ןרָאצ ןוא רעצ ןופ געט ,ןעגנושיוטנא

 םזיניצ ןרַאפ קנווש ןוא גייטשפיוא ןופ געט ןעוועג ןענעז סע

 געט ,סרעדנוזאב ןוא טײקטגַאװעג ןוא הזעה ןופ .געט ,דנַאלסור ןיא

 - ,זביולג ןֹופ
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 רוד ןיימ ןיפ

 טָאה ,תולג ןופ ןבעל ןיא לָאמ עטשרע סָאד רשפא ,טלָאמעד = |
 ץושטסבלעז עטריזינַאגרָא ,ץושטסבלעז ןעמָאנ םעד ןפורעגנָא ןעמ
 -שח עשיטילָאּפ עלא ץָארט ,רעפיירגנָא ןוא סעקישטמָארגָאפ ןגעק

 ץָארט ,ןדנוברַאפ םעד טימ ןעוועג ןענעז סָאװ ,תונכס ןֹוא תונוב
 ןגיז וצ ןעגנונעפָאה םוש ןייק ןעוועג טשינ ןענעז סע סָאװ .,םעד

 ,רעפיירגנָא יד ןגעק ףמַאק םעניא

 סָאװ ,יד ןשיוװצ ןעוועג זיא יקסניטָאבַאשז זא ,ךיז טייטשרַאפ

 ,רעקידערּפ עריא ןופ רעגייא ןוא ץוש-טסבלעז יד טריזינַאגרַא ןבָאה

 סע ןעוו ,תובהלתה רערענָאיצולָאװער רעד ןופ ןערב עמַאס םעניא

 םעניא ןיירא ןדיי עשיסור יד ןלעװ דלַאב זַא טכַאדעגסיױא ךיז טָאה

 רעדירב ערעיײז יוװ גנוקיטכערַאבכיײלג רעכעלרעגריב ןופ ןָאלַאט

 ,םזינויצ ןייק ןייז קיטיונ טשיג רעמ טעוו'ס ןוא עפָארייא-ברעמ ןיא

 ןָא ןבָאה ןוא םירבח ענייז ןוא יקסניטָאבַאשז ןענַאטשעג ןענעז

 ןבָאה ייז .עיצולָאװער רעד ןופ סעיזוליא יד טרעטשעצ תונמחר

 טכַאװשעגּפָא זיא סָאװ ,גנוגעװַאב יד טשירפעגּפָא ןוא טיינַאב

 ןבעגעג קירוצ ריא ןבָאה ןוא ,חוכיו-עדנַאגוא םעד תעב ןראוועג

 ןכערּפשעג רענליו יד ןיא .עוויזנעפָא ןוא ףירגנָא ןופ חֹוכ םעד

 רעד ףױא רעטעּפש ןוא רעייטשרָאפיעסערפ עשיטסינויצ יד ןופ

 ןשיווצ קירב ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ,ץנערעפנַאק רעסרָאפגניסלעה

 עכעלרעגריב ערעיײיז רַאפ תולג ןיא ןדיי יד ןופ לגנארעג םעד

 ,הלואג ןייז רַאפ קלָאפ ןופ ףמַאק םעד ןיא טכער עלַאנָאיצַאנ ןוא

 ,לארשי-ץרא ןופ יױבפיוא ןוא טעברַא רעשיטילַאּפ רעד ןשיווצ

 .ןעגנוגנידַאב עלא ייב

 -רָאפ טָאה סָאװ ,םירבדמה שאר רעד ןעוועג זיא יקסניטַאבַאשז

 טָאה טלָאמעד ןיוש ןוא ,חרות רעיינ רעד ןוֿפ םירקע יד טרילומ

 ,"סודָאזקע, םעביא םזינויצ ןופ םירקיעהירקיע םעד ןעזעג רע

 ןעזעג רע טָאה תולג ןיא ןפמַאק יד ןיא ןוא ,תולג םעד ןזָאלרַאֿפ

 ,םיא וצ ןטיירגוצ ךיז ןוא סודָאזקע םעד ןריזינַאגרָא סָאד זיולב

 רעמ ןֿפאש ןוֿפ טײקכעלגעמ רעד ןיא טבױלגעג טשינ טָאה רע

 ךיז ןבעלסיוא ןעיירפ ןרַאּפ ןעגנוגנידַאב עקיטסניג רעקינעוו רעדָא

 טייקיטעט ןוא טעברא רעשיטילָאּפ רעד ןיא ךיוא .תולג ןיא ןדיי ןופ

 הרשכה עשטסיגיצ ןימ א רקיע רעד ןעזעג רע טָאה תולג ןיא

 .לארשי-ץרא ןייק ןעייג ןוא תולג םעד ןזָאלרַאפ ראפ
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 םיובניהג קחצי

 םעניילק רעז ַא טכַארבעג טָאה עיצולָאװער עשיסור עטשרע יד
 :ןעועג חילצמ טשנ ללכב יז טָאה םוחת ןשידיי םעניא ,גלָאפרעד

 ,יד ןופ גנוצענערגאב ןייא ןייק ןליפא ןרָאװעג לטב טשינ זיא'ס

 ךיז טָאה סע ,רעמכָאנ ןדיי עשיסור יד ףיוא טקירדעג ןבָאה סָאװ
 ַא ןיא עצעה עשיטימעסיטנַא יד ןוא ןמָארגָאּפ יד זא ןזיוועגסיורא

 ןקידיײיטרַאפ סָאװ יד ןופ טנעה יד ןיא רעוועג וויטקעפע ןוא ףרַאש
 .םישזער ןקידנריטסיזקע םעד

 רעד ןיא ןרעװ טלייוועגסיוא טווורפעג טָאה יקסניטָאבַאשז |
 רעשידייילַאנַאיצַאנ רעד ןופ שארב ןלעטש ךיז ןוא ,עמוד רעשיסור
 יד ייב לַאפכרוד ןכָאנ ,ןעוועג חילצמ טשינ טָאה ןוא -- קיטילָאּפ
 ,עיצקַאער רעד ןופ גנוקרַאטשרַאפ רעד ןוא עמוד רעד וצ ןלַאװ

 רע רעדייא ,דלעפ-טעברא םעד טָא ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז רע טָאה
 רעשיטילָאּפידנַאל רעד ןופ קידנעטשלופ ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה|

 ןוא רעשיטסינויצ רעד ןיא ןפרָאװעג ךָאנ רע טָאה ,טעטױװיטקַא
 ערענַאיצולָאװער יד דנַאלסור ןיא טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי
 ףרַאד'מ זא ,ןזעוו-סגנואיצרעד לוש ןשידיי ןופ טיבעג ןפיוא גנוזָאל
 עלַא ראפ ךַארּפש דומל סלא ךַארּפש עשיאערבעה יד ןריפנייא
 -ַאב וִצ טימאב ךיז טָאה רע ,לוש רעשידיי רעד ןיא ןדנַאטשנעגעק

 ןזױװעגנָא טשינ רעבָא טָאה רע ,ךַאז רעד ןופ טייקיטיונ יד ןזייוו
 ,ןריזילַאער וצ סע יוזא יוװ ןגעֹוו יד

 טשינ ןוא ליצדנע םעד זיולב ןעז וצ ענייז טפַאשנעגייא יד טָא
 זיא ,םיא וצ ןריפ סָאװ ןגעוומוא ןוא ןגעוו יד יונעג ןענעכיײצנַא
 ןקריוו ןוא ןוט ןייז ןיא ,ערעל ןייז ןיא טקנופ רערעווש רעד ןעוועג
 .ןבעל ןייז ןופ עידעגַארט יד ןרָאװעג ךיוא זיא ןוא

 ןטּפָאװַאב א ,חוכ ןלַאער א ןפאש וצ טבערטשעג טָאה רע
 םעד טעדנירגעג רע טָאה רעבירעד ,קלָאפ ןרַאֿפ טסניד םוצ חוכ
 עטשרע יד ןיא ןוא ,המחלמיטלעוו רעטשרע רעד ןיא ןָאיגעל ןשידיי
 ףימ זַא ,ןרעדָאפ טרעהעגפיוא טשינ רע טָאה המחלמ רעד ךָאנ ןרָאי
 ןופ ןעגנורעדָאפ ערעזדנוא ןופ שארב ןָאיגעל םעד ןלעטש ןלָאז
 -עגּפָא זיא ענייז גנורעדָאפ עקיזָאד יד ןעוו ןוא ,טכַאמ טַאדנַאמ
 רעד ןיא טסַאּפעגנירא טשינ ךיז טָאה יז לייוו ,ןרָאװעג ןפרָאװ
 עשיטסינויצ יד טוָאלרַאפ רע טָאה ,טייקכעלקריוו רעקיטלָאמעד
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 רוד ןיימ ןופ

 זיא ןרָאי עלַא ,טרעקעגמוא טשינ ריא וצ רעמ ךיז ןוא עוויטוקעזקע

 סָאװ ,חוכ ןשידיי ןטנפָאװַאב א ןופ עיזיוו רעד ןבילבעג יירט רע

 -טנַא רע יוװ יוזא ,המהלמ-סגנואיײרפַאב רעד ןיא ןדײשטנַא טעוװ

 ןוא סעיצולָאװער ערעייז ןוא רעקלעפ ערעדנא עלא ייב טעדייש

 ןדישטנַא טייצרענייז טָאה רע יוװ יוזא ןוא ,ןעגנוגעװַאב סגנואיירפַאב

 ,םיבכמ יד ןופ הפוקת רעד ןיא קלָאפ ןופ לרוג םעד

 רָאטקַאפ ןקידנעדײשטנַא םעד חוכ ןיא ןעזעג רע טָאה סיוועג

 רעדנא ןא ףיוא ןזעל טשינ ךיז ןזָאל סָאװ ןעמעלבָארּפ ןזעל םייב

 טָאה סע סָאװ רעביוצ םעניא טביולגעג ךיוא רעבָא טָאה רע ,געוו

 ןעלטרָאפ עלא ןוא עיצַאטגַא ,גורעלקפיוא יד ,עיזיוו יד ךיז ןיא

 טָאה רקיע רעד ,לגנַארעג סגנוניימ ןוא ןעיידיא ןטריזינַאגרָא םענופ

 טייג סָאװ טייקיסעמעג רענעסַאלעג רעד ןופ ןטלַאהעג טשינ רע

 טרַאװ ,טירש עטגַאוװעג ןוא עקיזיר ראפ ארומ טָאה ,טירט ראפ טירט
 זיא'ס .,רוטקנוינַאק רעד ףיוא ,טייהנעגעלעג רעקיטסניג רעד ףיוא

 ליפעג סָאד ןעשעג זומ סָאװ ,סנ ןיא הנומא ןא םיֹא ייב ןוועג

 ךעלטנעגייא ןתמא רעד ןיא ןענעז ןעגנוכיירגרעד ערעזדנוא עלַא זא

 ןעק סע .ןביולג ןקיזָאד םעד טקרַאטשעג םיא ןיא טָאה ,רעדנווו- ַא

 ,הביבס-םָאטש ןייז ןופ טייקנעסירעגּפָא ןייז זא ןייז ךיוא רעבָא

 רַאּפ שוח ןייז טכאװשעגּפָא טָאה ,םוטנדיי ןשיסור ןופ ןברוח ןכָאנ

 "ףיוו יד ןופ גָאװ יד ןצַאשוצּפָא טייקיאייפ יד ,טייקכעלקריוו רעד

 ,גנוצַאשּפָא רעד טָא וצ ךיז ןסַאּפוצוצ ןוא ,תוחוכ עקידנעק

 תציפק ךרוד ליצ םוצ ןכיירגרעד וצ ןליוו ןקראטש ןייז ייב

 .םזינויצ-?עפָארטסַאטַאק, םוצ טרעקעגמוא יֹוװ ךיז רע טָאה ,ךרדה

 "גניסלעה ןיא ןפרָאװעגּפָא ןעמַאזוצ ןבָאה רימ ןכלעוו ,ןברוח ןופ

 יקעװַא ןעגנילעג םיא טעװ סע זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע ,סרָאפ

 ,עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ עקידנריטסיזקע יד טייז א ןיא ןקורוצ

 'וצ ,טפַארק-ספירגנָא ריא ןריולרַאפ גנוניימ ןייז טיול טָאה עכלעוו

 ןופ ץַאלּפ םעד טצשריעג טָאה לצרעה יו טקנופ יז ןענשרי

 ,ןויצ-תביח

 ,דנַאטשמוא םעד ןובשח ןיא ןעמונעג טשינ טָאה רע רעבָא

 ךבעגעג טָאה לצרעה סָאװ סיֹורָאֿפ סיוטש ןקרַאטש םעד ץוח ַא זא

 ךױא רע טָאה ,גנווש ןוא טנַאלַאט ,טומ ןייז טימ םזינויצ םעד
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 ןוא גנונעכערסיוא רעטלַאק טימ ,םירישכמ-עיצַאזילַאער ןפַאשעג

 טקיטסעפַאב ןוא טקרַאטשעג ןבָאה ייז ןוא ,טייקכעלקריוו רַאּפ שוח

 . ,טלעוו רעשיטסינויצ רעד ןיא טפַאשרעה ןייז

 | ןשינעגעגַאב

 ןיקסניטָאבַאשז טימ טנעגעגַאב ךימ ךיא בָאה לָאמ ןטשרע םוצ

 טיא טימ ןלדנַאהַאב טלָאװעג בָאה'כ .1906 לירּפַא ןיא ,ענליוו ןיא

 ךָאנ .םינינע עשיטסינויצ ןוא םוטנדיי ןשיסור םענופ ןעמעלבָארּפ

 ןעלקיטרַא ענייז טנעיילעג ןוא םיא ןופ טרעהעג ךיא בָאה רעירפ

 רעד ןופ רעייטשרָאפ יד ןפורוצפיונוצ ןסָאלשַאב טלָאמעד ןבָאה רימ

 סעיניל-טכיר עיינ ןעמַאזוצ ןרילומרָאפ וצ ידכ ,עסערּפ רעשיטסינויצ
 ןיא ןעמענ ןלָאז עכלעוו ,טעברא רעשיטילָאּפ-שיטסינויצ רעד רַאֿפ
 .הפוקת רענעי ןיא עגַאל ענעּפַאשעג יד טכַא

 ףיוא ןרָאװעג טגָאזעגסיורא טלָאמעד ןענעז סָאװ ןעקנַאדעג יד

 -גניסלעה, םעניא ןטלַאהטנַא רעטעּפש ןענעז שינעגעגַאב רעזדנוא

 ,"םַארגָארּפ רעסרָאפ

 ,טנָאמרעד ןוש יו ,טָאה ץנערעפנָאק רעסרָאפגניסלעה יד

 ,טרילומרָאפ יונעג סע טָאה ןוא ,ןעניפעג וצ ךיז ףיוא ןעמונעג

 -םוקפיוא םעד ןוא תולג ןיא טעברא רעשיטסינויצ רַאפ עזעטניס ַא

 רימ ןענעז טכיזניה רעלעיּפיצנירּפ ןיא םגה ,לארשי-ץרא ןיא קרעוו

 טלָאמעד ןיוש רימ ןענעז ,גנוניימ רעבלעז רעד ייב ןעוועג עדייב

 טגנַאלעבנָא סָאװ רשפא רעמ ,סָאמ רעסיוועג א ןיא ,קלוחמ ןעוועג

 יד ןופ ןזעו רקיע םעניא יוװ גנוריפסיוא רעד ןיא ָאּפמעט םעד

 .ןעמעלבָארּפ עטלעדנַאהַאב

 "מוא ןפָארטעגנעמַאזוצ ךיז רימ ןבָאה שינעגעגַאב רענעי טניז

 ,ןרָאפנעמַאזוצ עשיטסינויצ ןוא ןסערגנָאק ףיוא ייס ,לָאמ עקילייצ

 -סינויצ ןיא ןשיוטסיוא-סגנוניימ ןוא ןסעומש עטַאווירּפ ףיֹוא ייס

 .םינינע עשיט

 ירָאפ ןענעז טייקיטעט רעשיטסינויצ ןייז ןופ ןרָאי עלא ןיא

 רעזדנוא ןופ ןרעוו םלענ טגעלפ רע ןעוו תוקספה עסיוועג ןעמוקעג

 ,םורַא טייצ רעצרוק א ןיא .רעדיוו ןעניישרעד וצ ידכ ,טנָאזירָאה

 זיא רע ,טייקידלודעגמוא ןייז ןופ אצוי-לעופ ַא ןעוועג רשפא זיא'ס
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 רוד ןיימ ןופ

 םיא זיא'ס סָאװ קנַאדעג םעיינ ַא טרילומרָאפ ,זדנוא וצ ןעמוקעג

 טוװרּפעג ,טשרעהאב ןצנַאגניא םיא ןוא קנַאדעג ןפיוא ןעמוקעג

 -עג וצ טפַארק-סגנוגייצרעביא רעצנַאג ןייז טימ ,תוחוכ עֶלַא טימ

 קידנעייזטיירג ןיילא ,קנַאדעג ןקיזָאד םעד ראפ זדנוא ןעניוו

 ןעוו .קנַאדעג ןקיזָאד םעד רַאפ רעסַאוװ ןיא ןוא רעייפ ןיא ןייג וצ

 ןעוועג רע זיא ןעמונעגנָא טשינ קנַאדעג ןייז טָאה טייהרעמ יד

 טרעקעגקירוצ ךיז ,שואי לופ ןוא טקידײלַאב ךיוא לָאמַא ,טשױטנַא

 ַא רַאפ ןדָאב םעד טיירגעגוצ רעדָא ,םינינע עטַאוװירּפ ענייז וצ

 "רעסיוא טימ טשטנעבעג ןעוועג זיא יקסניטָאבַאשז ,גנורּפש םעיינ

 עשינואג טַאהעג טָאה רע .ןטיבעג עלא ןיא ןטייקיאעפ עכעלנעוועג

 זיולב ןמעלבָארּפ יד ןעז בורס רעבָא טגעלפ רע .ןלַאפנייא-ץילב

 וגַארפ ייר עצנַאג ַא ןיא ןוועג זיא יוזא .ערעייז טייז ןייא ןופ

 ,תולג ןיא שיאערבעה ראפ ףמַאק ןייז ,לשמל יוזא ,סעיצַאוטיס ןוא
 טָאה ןוא ,עלא זדנוא ןופ רעטסמערטסקע רעד ןעוועג זיא רע

 ןעגניווצוצפיוא ןטכיזסיוא ןייק ןַארַאפ טשינ ןענעז סע ֹזא ןטלַאהעג

 םערטסקע ןייז ןלעוו רימ ןדייס ,ןסַאמ יד ףיוא ךארפש עשיאערבעה יד

 .ךַארּפש רעדנַא ןא טימ ךיז ןצֹונַאב סָאד ןטיברַאפ טושפ ןוא
 "מייה ןשידיי םענעגייא םעניא ךעלגעמ רָאנ ןענעז ןכַאז ענלעזא

 ,טַאטשראוו רעד ,קרַאמ רעד .סאג יד ,ט'הנעטעג ןבָאה רימ ,דנַאל

 "נייא ןעגנוגנערטשנָא ערעזדנוא ןכַאמ טשינוצ ןלעװ בלעוועג סָאד

 רעזדנוא ןיא ךַארּפש עקידנעשרעה יד סלַא שיאערבעה ןריפוצ

 ,ןבעל

 רעד ןופ ןדָאב רעד ךיוא ןעוועג ךעלטנעגייא זיא סָאד טָא

 רעטשרע רעד ןופ בױהנָא ןיא ,ןענָאיגעל ןינע םעניא תקולחמ
 סָאוװ ,ןָאיגעל ןשידיי א ןפַאש ֹוצ גַאלשרפ ןייז זיא המחלמ-טלצעוו

 ךוא ךיירקנַארפ ,דנַאלגנע ןופ טייז רעד ףיוא ןטלַאה המחלמ לָאז

 זא ,רשיח לכש ןופ טייו ןוא טגערפעגּפָא יוזא ןעוועג דנַאלסור

 זיא סע סָאװ טימ ןציטשרעטנוא ןופ ןעוועג טשינ דייר ןייק זיא'ס

 טַאהעג טשינ ייקרעט טלָאמעד ךָאנ זיא ,תישאר .גנורעדָאפ עקיזָאד יד

 -געמוא טעמכ ןעוועג זיא סנעטייווצ ,המחלמ רעד ןיא ןטערטעגניירא

 ןלעטש ךיז ןלָאז ייז ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןעגנַאלרַאֿפ וצ ךעל

 .קידתוירזכא יוזא טָאה סָאװ ,דנַאלסור ןשירַאצ ןופ טייז רעד ףיוא
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 םיובנירג קחצי

 ןריזיליבָאמ םתס טנעקעג טשינ ןעמ .טָאה סנעטירד ,ןדיי יד טפדורעג
 ןדָאב םעד טיירגעגוצ רעירפ קידנעבָאה טשינ ,ןָאיגעל ַא וצ ןדיי
 ,ןרָאטקַאפ ענעפורַאב יד טימ .וװ ,א .א ,שירעטילימ ,שיטילָאּפ
 .םעד ראפ הנכס ַא ןעגנערב וצ טַאהעג .ארומ .עלא ןבָאה סנעטריפ
 . ,לארשי-ץרא ןיא בושי ןשידיי

 טזָאלעג טשיג תונעט עלא יד ןופ ךיז טָאה יקסניטָאבַאשז

 טגייצרעביא ןעװעג זיא רע ,סָאמ רעטסנעלק רעד ןיא ןקערשּפָא
 'טָאה רעבירעד ןוא רעקיטכיר ַא זיא רענייז קנַאדעג-טנורג רעד זא

 יי ,ףוס םוצ זיב םענייז ףמַאק םעד טצעזעגרָאפ רע

 ךָאנ םיא טימ טַאהעג בָאה ךיא סָאװ סעומש ןטשרע םעניא
 בָאה'כ ןעוו טשארעביא ןעוועג ךיא ןיב ,המחלמיטלעוו רעטשרע רעד

 טשינ ןיוש זיא'ס ,טרעדנעעג ךיז טָאה שטנעמ רעד יו ןעזעג

 בָאה'כ סָאװ טנעגילעטניא רעשיסור רעד רימ רַאפ רעמ ןענַאטשעג
 העפשה יד טריּפשעג בָאה'כ .ריציפָא ןא רָאנ ,רעירפ ןופ טנעקעג
 ןיא טײקמַאזנײארַאפ ןייז .םיא ףיוא טַאהעג טָאה המחלמ יד סָאוו

 ףױא םתוח ריא טגעלעג טָאה ,ןָאיגעל ןראפ םענייז ףמַאק םעד
 .טײקברַאה ןוא גנורעטיברַאפ םיא ןיא טליפעג ךיז טָאה סע ,םיא
 ןשיוצ טלעטשעגפיוא ךיז טלָאװ הציחמ ַא יו טריפשעג בָאה'כ
 ךױא ןרָאװעג טקיטײזַאב טשינ ןיֹוש ןיא הציחמ יד טָא ,זנוא
 .ןרָאי עקידנעמוק יד ןיא

 -טימ עדייב רימ ןבָאה המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ךָאנ
 -תושב יד .גנוטייל רעשיטסינויצ רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא טעברַאעג

 ,1922 רַאונַאי ןיא .טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה טעברא עקיד'תופ
 .עוויטוקעזקע רעשיטסינויצ רעד ןופ טרינָאיסימיד יקסניטָאבַאשז טָאה
 ןיא זיא סָאװ ,טעטימָאקיסנָאיצקַא ןשיטסינויצ ןופ גנוציז רעד ףיוא
 ןרָאװעג טלייוועגסיוא ךיא ןיב ןילרעב ןיא ןעמוקעגרָאפ רָאי םענעי
 ןענַאטשטנא זיא סע .עיסימָאק רעשיטילָאּפ רעד ןופ רעציזרָאפ סלַא
 יד ,יבציוב קחצי ןוא ןילי דוד ןֹופ ווירב םעד םורַא חוכוו ַא

 רערעכיזמוא ןוא רעטלעּפענרַאפ רעד ןגעוו ,ימואלה-דעו ןופ רעריּפנָא
 .טריקַאטַא טָאה יקסניטַאבַאשז ,לארשי-ץרא ןיא עגַאל רעשיטילָאּפ
 רעקיביגכָאנ ַא ןיא טקידלושַאב יז טָאה ,עוויטוקעזקע עשיטסינויצ יד
 .עפרַאש א טרעדָאפעג ןוא ,לעומעס טרעברעה יבגל גנואיצַאב
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 רוד ןיימ ןופ

 -ַנעװטױנ יד טנָאטַאב םעד רעסיוא ןוא ,דנַאלגנע ןגעק גנולעטש
 ףע .לארשי-ץרא ןיא חוכ ןשירעטילימישידיי א ןפאש ןופ טייקיד

 ןשירעטילימ ןייק טשינ ןבָאה רימ יוװ גנַאל יוזא זא ,ןטלַאהעג טָאה

 ןדיימראפ ןענעק טשינ רימ ןלעװ ,לארשי-ץרא ןיא חוכ ןשידיי

 הנכס ןיא ןלעטש סָאװ ,ןעורמוא עקיטולב ןוא ןלַאפנָא עשיבַארַא

 טנעקעג טשינ ןבָאה רימ .קרעוו-יובפיוא עשיטסינויצ עצנַאג סָאד
 ןעוועג זיא ענייז החנה-טנורג יד זא ךעלגעמ .םיא טימ ןייז םיכסמ
 זַא ,םעד ןיא ןבױלג טנעקעג ןעד ןעמ טָאה רעבָא ,עקיטכיד ַא
 -ץרא ןיא רעטילימ שידיי ןפַאש וצ ןייז םיכסמ טצוװ דנַאלגנע
 ריא ןופ שיגרענע סע ןלעוו רימ סָאװ םעד בילוצ רָאנ ,לארשי

 גנַאלקנייא ןיא ןעוועג טשינ ןפוא ןיאב זיא גַאלשרָאפ רעד 1 ןרעדָאֿפ
 ןייג םיא טימ טנעקעג טשינ ןבָאה רימ .טייקכעלקריוו רעד טימ

 ,טגָאזעג שוריפב םיא סע בָאה'כ .טעברא יד ןריפ ןוא ןעמאזוצ
 רעד ןופ ןרינָאיסימיד זומ רע זא ,עטַאבעד רעד ןיא עדייר ןיימ ןיא
 רעד ןיא ךורב ןייק ןביולרעד טשינ ןעק'מ לייוו ,עוויטוקעזקע
 טקישעג טָאה יקסגיטָאבַאשז .עוויטוקעזקע רעד ןופ טייקכעלטייהנייא
 רע זיא טלָאמעד טניז ןוא סערדַא ןיימ ףיוא ווירב-עיסימעד ןייז

 .עיציזָאּפָא רענעֿפָא ןא ןיא רעבירַא

 ןעמוקַאב ןפלָאהעג םיא ְךיא בָאה רעטעּפש טייצ רעצרוק ַא ןיא

 ןלױּפ ןיא טָאה'מ .ןלױּפ ןייק עזײר-עדנַאגַאּפָארּפ ַא רַאפ עזיוו א

 ,טײקיגנעהּפָאמוא ןלױּפ ןעקנעש וצ טּפַאשרענגעק ןייז טקנעדעג

 ןעלקיטרא עפרַאש טימ ןטערטעגסױרַא רע זיא 1912 רָאי ןיא ךָאנ
 סלַא ןדיי ןופ עגַאל יד זַא ,ןעוועג זיא ןובשח ןייז ,עגַארפ רעד ןיא

 ןייק ןײטשטנַא טשינ טעװ סע ןעוו ,רערעכיז ןייז טעוװו טייהרעדנימ

 -רַאפ םוירעטסינימ ןיא ןעמוקעג ןיב'כ ןעוו ,ןלױּפ קידנעטשטסנלעז

 םעד טנַאמרעד רימ ןעמ טָאה ןיקסניטָאבַאשז ראפ עזיוו ַא ןעגנַאל

 עקירעייגנַאל ַאזַא ןריפ טשינ רָאט'מ :טגָאזעג בָאה'כ ,ןובשח ןקיזָאד

 רעמָאט ,ארומ יד טקירדעגסיוא רימ רַאפ טָאה'מ .עירעטלַאהכוב

 בָאה'כ .ןעורמוא ןופ עילַאװכ ַא ןפורסיורא רוטיגנוזעלרָאּפ ןייז טעוו

 ךימ טָאה'מ .גנונעדרַא רעד רַאפ ןריטנַארַאג וצ ןעוועג םיכסמ

 "םייס ןיימ טימ :טרעפטנעעג בָאה'כ -- ?סָאװ טימ :טגערפעג

 ןעוועג זיא ,רעטסינימ-ןרעסיוא-עציוו ַא ,רעסעומשטימ ןיימ .טַאדנַאמ

9 
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 יא יקסניטָאבַאשז ,השקב ןיימ וצ ןעוועג םיכסמ ןוא ,טניוטשרעד

 ןעגנולמַאזרַאפ ןיא רעציזרָאפ ןעוועג ןיב'כ ,ןלױּפ ןייק ןעמוקעג

 ענייז ןופ רענגעק ַא ןעוועג ןיב ךיא םגה ,טרירעפער טָאה רע ווו

 ,ןעגנואיושנָא

 -סיוא םינינע יד ךיז ןבָאה ,םזינָאיזיוװער םענופ ןײטשטנַא ןטימ = |
 ןאמצייוו ןופ עיניל יד :ףמַאק-ןעיידיא ןרָאלק א ןיב טריזילָאטסירק
 ןַאמצײװ ר"ד זַא ,טלַאה'כ .יקסניטָאבַאשז ןופ עיניל רעד ןגעק
 טָאה סָאװ ,זדנוא ןשיוװצ רעקיטילָאּפ רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא
 עטשרע יד ןיא רעדנעלגנע יד טימ ךיז ןייגוצמוא יוװ טסווועג
 -טנַא ךיז ןטלָאװ ןשינעעשעג יד וצ ,טשינ סייוו'כ .ןרָאיײטַאדנַאמ
 ף"ד ןעוו ,1929 זיב טלעקיװטנַא ךיז ןבָאה ייז יו ױזַא טלעקיוו
 ןענַאטשרַאפ ןוא קיטילָאּפ רעד טימ טריפעגנָא טשינ טלָאװ ןַאמצייוו
 סיורָאפ טשינ ןבָאה רעדנעלגנע יד ,ףרַאד'מ ןעוו ןעיצוצקירוצ ךיז
 ײלַאער יד ןדנוברַאפ ןייז טעוװו סע ןעגנורעטש עכלעוו טימ ןעזעג)
 הפוקת יוענעי ןיא ןטלָאוו ,עיצַארעלקעד-רופלַאב רעד ןופ גנוריז
 רשפא ןטלָאװ ,ןעגנואיצַאב עשיטירב-שידיי יד טפרַאשראפ ךיז ןעוועג
 טלָאמעד ןוא ,רעירפ ךָאנ טַאדנַאמ םענופ טרינגיזער רעדנעלגנע יד
 לָאז סָאװ ,בושי רעשידיי א טריטסיזקע טשינ ךָאנ ךָאד טלָאװ
 טכַאמ יד ןעמענעביא ןוא רעבַארַא יד ךיז ןלעטשוצנעגעק חוכב ןייז
 חוכ גונעג טַאהעג טשינ ןטלָאװ רימ .טנַאה ןייז ןיא דנַאל ןיא
 זונידמ עשיבַארַא יד ןופ רעלגנירדניירַא יד ןלעטשוצ ןגעקטנַא ךיז
 ,ןגיזַאב וצ ייז ןוא

 ןעוועג זיא יקסניטָאבַאשז ןופ העפשה יד זא ,ךיז טייטשראפ
 ,רעשימאניד א יו טנידעג ,טײקמַאזכַאװ טנָאמעג טָאה רע ,עסיורג ַא
 ,חוכ רעקידנעגעװַאב

 ףױא טנעגעגַאב רעדיו ןגעװ ערעזדנוא ךיז ןבָאה 1927 ןיא
 ןגעק עיציזָאּפָא רעד וצ טלָאמעד טרעהעג בָאה'כ .טייצ רעסיוועג ַא
 וצ ווורפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא'ס .גנוטייל רעד ןופ עיניל רעד
 ,טנַארפ ןכעלטייחנייא ןא ןפַאש ֹוצ ,ךַארּפש עקידתופתושב ַא ןעניפעג
 טָאה ייז ןופ לייט רעטסערג רעד ,תובס ענעדיישראפ בילוצ רעבָא
 זיא ,גנוגעוװַאב-רעטעברא רעד ױצ גנואיצַאב רעד ןֹופ טמַאטשעג
 .ןעמוקעג דנַאטשוצ טשינ ךַאז יד
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 רוד ןיימ ןופ

 -סקע ןַא ןעועג ךיא בָאה ,עיצַאוקַאװע ןקידערּפ ןייז טימ ךיוא
 ןדנַאטשמוא יד טימ טשינ ךיז טנעכער סָאװ ,גנואיושנָא עמערט

 ,טביױלגעג תמאב יקסניטָאבַאשז טָאה וצ ,טייקכעלקריוו רעד ןיא
 יד בילוצ דנַאלגנע טימ ךוסכס ַא ףיוא ןייגנייא טעוװ ןליוּפ זַא

 ,ךיז טייטשרַאפ זיא ןלױּפ ?לארשי-ץרא ןייק ןעגנוצנערגאב-הילע
 ןופ לייט ןסיורג ַא ןופ ןרעו ןוצ רוטפ טריסערעטניארַאפ ןעוועג
 קורד ןשיטימעסיטנַא םעד ,םעד ךרוד ןרענעלקרַאפ ֹוצ ,ןדיי עריא
 יַאּפָא עטסערג יד ,(ןטַארקָאמעדילַאנַאיצַאג) "סעקעדנע, יד ןופ

 ענייז ןוא ןיקסדוסליּפ ןופ גנוריגער רעד וצ ײטרַאּפ עלענָאיציז
 עיצַאטיגַא יד ןכַאװשּפָא טייז רעטייוצ רעד ןופ ןוא ,רעגנעהנָא
 ,גנוקיטכערַאבכײלג רעשידיי רַאפ

 "ץרא ןיא ךיז ןצעזַאב ןיימ ךָאנ ןליוּפ ןיא ךוזַאב ןיימ תעב

 ,רעטסינימ"ןרעסיוא ןשילױּפ ןטימ סעומש ַא ןיא ךיא בָאה ,לארשי
 א ןביאוצסיוא העדב ןלױּפ טָאה וצ ,טגערפעג םיא ,קעב ףעזוי
 םעד בילוצ ךוסכס ַא ןיא ךיא טימ ןײרַא ןוא דנַאלגנע ףיוא קורד

 רימ טָאה רע ?לארשייץרא ןייק הילע רעשידיי רעד ןופ םעלבָארּפ
 עריא ןכַאמ ֹוצ עילַאק העדב טשינ טָאה ןליופ זַא ,טרעפטנעעג

 יאדוו ַא טעוװס םגה ,םזינויצ ןבילוצ דנַאלגנע טימ ןעגנואיצַאב

 ןיא ןעגנוריגער עדייב יד ןשיוװצ שיוטסיוא-גנוניימ ַא וצ ןעמוק
 ,לארשייץרא ןייק ןדיי עשיליוּפ ןופ הילע רעד ןופ עגַארפ רעד

 -עג ןעוועג יקסניטָאבַאשז טלָאװ וצ :עגַארפ רעד ךייש סָאװ
 ןוֿפ ןטערטסיורא ןעוועג טשינ לָאז רע ןעוו טכַאמ רעד ֹוצ ןעמוק
 טאהעג ןיֹוש טָאה רע יו םעדכָאנ ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד
 ןיא סערגנָאק ןֿפױא ןטַאגעלעד 52 ןופ עיצקַארפ א וצ טכיירגרעד

 ,סלַאפנעדעי .עגַארפ רעד ףיוא ןרעפטנע וצ רעווש זיא סע -- 1

 רעד ןופ ןיקסניטָאבַאשז ןופ ןטערטסיורא סָאד ,גנוניימ ןיימ טול זיא

 ךרוד זיא רע .תושט רעלַאטַאפ ַא ןעוועג עיצַאזינַאגרַא רעשיטסינויצ
 -רַאֿפ וצ טשינ זיא'ס .ללח ןקידייל א ראפ ןראװעג טלעטשעג םעד

 רע זא ,קנַאדעג ןפיוא ןעמוקעג סעפע םיא זיא יוזא יֹווװ ןייטש
 ףעמעלא ןךוא עלא טימ ןטלַאה וצ המחלמ ןייז דנַאטשמיא טעוו
 טימ ןפמעק וצ ןעוװעג טכיײל טשינ ןָא דימת ןוֿפ ךַאד זיא'ס

 יאגרא עטערועדנופעגנייא ןא טימ .טאראּפא ןַא טימ ,עיצרעניא
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 העפשה ןוא ןעגנולדיז ,סעיצוטיטסניא ,ןדנָאפ טָאה סָאוװ ,עיצַאזינ

 ,טכַאמ יד ךיוא סָאמ רעסיוועג א ןיא ןוא

 וצ טסַאּפעג אקווד ךיז טָאה רענייז גנַאגוצ רעד טָא רעבָא

 -כערעג רעד ןיא טגייצרעביא ןעוועג זיא רע ןעוו ,רעטקַארַאכ ןייז

 זיב געװ םעד ןעגנַאגעג רֹע זיא ,עזעט-טנורג ןייז ןופ טייקיט

 ןוא ןעגנורעטש עלא .ןרעקירוצ טנעקעג טשינ ןיוש ןוא ףוס םוצ
 תעב ןעוועג זיא יוזא ןקָארשעגּפָא טשינ םיא ןבָאה ןעגנולכיורטש

 רע ןעוו ןעוועג ךיוא ןיא יוזא ןוא ןָאיגעל םעד ןפאשעג טָאה רע

 .עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ עיינ יד טעדנירגעג טָאה

 אנעלאטלא

 טנעָאנ ,תורוש-ןטאגעלעד יד ןופ טייוו ,דצה ןמ ןסעזעג זיא רע
 ןייז זא ,ןכיירטשרעטנוא טלָאװעג טָאה רֹע יו ךיילג ,ריט רעד וצ
 -ַנָא רעסיורג טימ ןעמוקעגנָא םיא זיא סערגנָאק םעד ףיוא ןעמוק
 .ןוטעג טוג רֹע טָאה וצ רעכיז טשינ זיא רֹע ןוא ,גנוגנערטש
 .רענייז דלעה רעד ןוא סערגנָאק ןופ עיצַאסנעס יד ןעוועג זיא רע
 סעירעלַאג יד ןבָאה ענובירט רעד ףױא ןענישרעד זיא רע תעב

 ײנַאמ ןבָאה ייז .סעיצַאװָא עשימרוטש טימ ןעמונעגפיוא םיא
 -םיוא רעדעי ייב גנילביל רעייז רַאפ עיטַאּפמיס רעייז טריטסעפ
 ַא םיא רַאֿפ ןעוועג זיא סָאװ ,ענובירט רעד ףיוא םענייז טידט

 "רַאֿפ רעקיטכירפיוא טימ טגָאזעג ןיילא סע טָאה רע ."ַאסָאנַאק

 ןייק גנַאג םעד טסיזרַאפ םיא טָאה עירעלַאג יד רעכָא ,גנורעטיב

 רעד ךיז טָאה ןטנעמָאמ עסיוועג ןיא זַא ,סָאמ אזא ןיא "ַאסָאנַאק,
 ןענופעג טָאה ןוא ןטלַאהקירוצ טנעקעג טשינ ןַאמצייוו טנעדיזערֿפ
 יו רעמ טשינ טָאה יקסניטָאבַאשז זַא ,ןענָאמרעד וצ קיטיינ רַאפ
 טָאה "?ַאסָאנַאק , ןיא קידנעייטש ןוא ,ןטַאגעלעד ריפ ןופ עפורג ַא
 ןייז ,ןעגנורעדָאפ ןוא ןעגנוניימ ענייז ןיירא לָאז ןיא ןפרָאװעג רע
 "טנא ןא טליפרעד דרעווש יד רעכלעוו ןיא ,הטיש ענעקַארשרעדמוא
 ןופ טפַארק רעד טימ ןגיובעגנייא ּפעק טָאה רע .לָאר עקידנעדייש
 טימ תולעפתה ןיא םוקילבוּפ סָאד טכַארבעגניײרַא טָאה ,קיגָאל ןייז

 עלא רַאפ חור-תחנ א ןעוועג םרוג טָאה ןוא ,טנעלַאט-רענדער ןייז

 יד ןעניװעג וצ ןעגנולעג טשינ םיא זיא סע רעבָא .םַאנסיוא ןָא
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 "רָאפ טָאװ רע סָאוו ןקנַאדעג ענייז רַאפ טייהרעמ רעד ןופ רעצרעה
 סָאו ,ןטַאגעלעד יד רָאפ םֶרָאפ ןקידנעקיצטנע אזא ןיא ןגָאלשעג

 םענעטלַאהעגנײא טימ רעטרעװ ענייז וצ טכרָאהעגוצ ךיז ןבָאה
 ןייז וצ ןעזעגסיױא טָאה טגָאזעג טָאה רע סָאװ ץלא .שממ םעטָא
 ףיױא טריזַאב רעטרעו יד ,שינָאמרַאה יוזא טיובעג ,קיטכיד יוזא

 -= ךיוה יוזא ךיִז ייז ןבָאה ןביוהרעד ןוא טנעמַאדנופ ןטסעפ ַאזַא
 ןטַאגעלעד ןסָאמ יד ןענעז ךָאד ןוא ..ןטלָאּפשעג ייז ןבָאה ןעלמיה

 טשינ ןענעז סקניל ןופ פעק-ץיה יד ןליפַא ,ןעגנַאגעגכָאנ טשינ םיא
 ליפעג ַא ,רעמכָאנ ,רעטרעוװ ענייז ןופ תובהלתה ןיא ןלַאפעגנײרַא
 ןדייר טלָאװעג טָאה רע ןעוו ןכָארבעגסױא טָאה האנש ןוא סעכ ןופ

 ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא סָאוװ העש עבלַאה יד יװ רעגנעל
 ירעד םיא ןוא ןעירשעג ןעמ טָאה -- ?"גונעג, ,רענדער ןדעי רַאפ
 יד ןגעק ןטָארטעגסױרא זיא רע ןכלעװ ןיא לקיטרַא ןייז טנַאמ

 - ,רעטעברַא
 ןעגנַאגרעד זיא רע תונקסמ ַא רַאפ סָאװ וצ טשינ סייוו ךיא

 וצ ןעגנונפָאה ענייז ןגיטשעג ןענעז וצ ,סערגנַאק םעד טָא ןופ

 ןרעװ ןעמונעגנָא ןוא עיטַאּפמיס יד ןוא ןעיורטרַאֿפ םעד ןעניוועג
 ךיז רע טָאה רֹעֹדֲא ,ךיז ךָאנ גנוגעווַאב יד ןריפ ןוא גיהנמ סלַא

 .ַאסָאנאק, ןייק ןעייג םעד ףיוא טַאהעג הטרח ןוא טשיוטנַא רעדיוו
 ,עמלַאּפ רעד  ןוֿפ קורדנייא םעד טכַאמעג רע טָאה טייצ עצנַאג יד

 רעד גנולייצרעד רעקידנעריר ןייז ןיא טלייצרעד ריא ןגעוו סָאװ |
 לָאמַא ןעוועג ,ןישרַאג ,רעביירש רעשיסור רעגעברָאטשרַאפ-גנוי
 עמעראוו יד ןוֿפ יז טָאה טמַאטשעג ,זָאלג-םרַאװ א ןיא עמלַאּפ ַא
 ןוא קנַאלש ןוא דַארג ,ןייש ,עמלַאּפ יד ךיוה ןעוועג .רעדנעל

 רערעטיול רעד ןוא ןוז רעקידנענערב רעד ןגעוו טמולחעג קידנעטש
 -רעד וצ טימַאב ךיז ןרָאי עלא .דנַאל-ןריובעג ריא ןיא רעפסָאמטַא
 ןסקַאוװעג ,ןסיורד ןיא ךיז ןסיירטיורא ןוא ךַאד םענרעזעלג םוצ ןגנַאל

 םיא ןוא ךַאד םוצ טכיירגרעד טָאה יז ויב ןרָאװעג ךיוה ןוא
 רעטלַאק א ןעמוקעג ןגעקטנַא ריא זיא --- ןסיורד ןיא ןוא .ןטלָאּפשעג
 | י- .יינש ַא ןוא טניוו

 טשיב .טריסאפ טֹּפָא רעייז ,טפָא סע טָאה ןיקסגיטָאבאשז טימ
 ןענַאטעילעֿפ עקידנעצנעלג ןייז ןביירשרעטנוא רע טגעלפ טסיזמוא
 .אנעלַאטלַא :שמלאפ רעקיזַאד רעד ןוֿפ ןעמָאנ ןטימ
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 שא םולש

 עלעקניוו ריא ןופ רוטַארעטיל עׂשידיי יד טריפעגסיורַא .טָאה שַא |
 -רעביא ןענעז ןעגנופַאש ענייז ,ןײרַא טלעװ רעטיירב . רעד ןיא
 ןוא רעקלעפ ערעדנא ליפ ןופ ןכַארּפש יד ףיוא ןרָאוװעג טצעזעג

 ןשיװצ ,רענעייל ןטנעגילעטניא ןרַאפ ףָאטש-ןעֶייל ןרָאװעג ןענעז

 ס'שַא .רעביירש עשיאעּפָארײא עטמירַאב יד ןופ. ןעגנופַאש יד
 ,רוטַארעטיל טלעװ רעד ןופ לייט ַא ןרָאװעג ןענעז ןעגנופַאש
 עשידיי סָאד ,רקיע רעד ,ןרָאװעג טרעדלישעג יז .ןיא..זיא סע םגה

 יד ןוא ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא ןוא טרַאװנעגעק רעד .ןיא ןבעל

 ןזיוװַאב טָאה שַא .ןדיי ןופ ןעמעלבָארּפ סנבעל ןענעז;.ןעמעלבָארּפ
 ןוא לעקניוו עשידיי סָאד ּפָא טסילש סָאװ רעיומ יד ןכערבוצכרוד
 ,טלעוו רעסיורג רעד ןוא ןדיי םעד ןשיווצ הציחמ ַא ףיוא טלעטש

 טשינ רעיושוצ עקידנעסיורד יד ןזייוו וצ .ןְעגנּולעג ,םִיא זיא סע

 טימ שטנעמ ַא יו ןדיי םעד רָאנ ןבעל שידַײ קיִטִש א זיולב
 ןופ םענייא ןדעי רַאפ ךעלדנעטשראפ ןוא טנעָאנ ,ךיללג  ןשטנעמ|
 . ,טלעוו רעקידנעסדורד רעד

 קידנעטש זיא ןבעל ןשידיי םוצ ׁשַא םולש ןופ גנַאגֹוצ רעד

 לָאמנײיק טָאה רע םגה ,רכעלשטנעמ א דימת .ןבילבעֶג-:ןוא .ןעוועג

 ענייז ץרַאה ןייז ןיא טקירדרעטנוא טשינ ןוא ןטלאהאבטיוא טשינ

 ןיא טקעוורעד ןבָאה סע סָאװ ,האנש .ןוא עביל יד ,ןליפעג עשידיי

 ָאטשיג זיא סע .ןבעל ןשידיי םעניא ןעגנוניישרעד .ענעֶדיײשרַאפ םיא
 ןיא ןעגנומירקרַאפ עכעלטסניק ,ןעגנורעדליש עזעיצנעדנַעט ןייק

 םתוח םעד טגָארט ץלַא .ןבעל ןשידיי ןופ ןּפיט ןוא רעדליב סשַא

 סָאד רע טרעדליש וצ ,סנייא ץלא ,טײקכעלריטַאנ ןוא טייקטכע ןופ

 םעד רֹעדָא ,לטעטש ןשידִיי םעניא ןבעל עשידיי עשילַאכרַאירטַאּפ

 ןופ םיור ןיא רעדָא ןטייצ  סיקצינלעמכ ןיא .ןדיי 'יד ןופ ןייּפ
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 רוד ןיימ ןֹופ

 -עטניא ןשידיי ַא ןופ ןבעל ןגעו רע טלייצרעד ןצ ;רעטלַאלטימ

 סָאװ ,ריא ךָאנ ְרעדָא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ טנעגיל

 קע ןייא ןופ טלעדנַאװ רע ןוא ור עשילעז ןייק ןופ טשינ טסייוו

 תילכת ןייק ןוא ור ןייק ךיז ראפ ןעק ןוא רעטייווצ רעד זיב טלעוו

 ןטנַארגימע עשידיי יד טרעדליש רע ןעו רשֹדֶא ,ןעניפעג טשינ

 טציפעג ייז ןופ ןדעי ייב ,ןדלעה ענייז ביל טָאה ׁשֵא .עקירעמַא ןיא

 םיא זיא סע ,עכעלשטנעמ קיביײא סָאד ןוא הריתי המשנ ןייז רע

 יו ּפיט-ךשטנעמ ַאזַא וצ וליפא ,גנוטכַארַאפ ןוא האנש דמערפ

 גנולייצרעד .עדעי ,גנורעדליש עדעי זיא םעד בילוצ .שטיװעשּפַאש

 ,םעד ץָארט ,עבלל ןֹוא טייקמעראוו ,טײקיצרַאה טימ לופ ןשַא ןופ

 ןענעז .ץיורב .ןעגנולײיצרעד שא יד ןיא ןטפַאשנעדיײל יד סָאװ

 ,תוירזכא ,לַאטורב ןוא ןפָא זיא דליב-טנעבעל סָאד ןוא ,טמיוצעגמוא
 ׁשֵא .טייקכעלק'טוו רעד ןיא עקַאט זיא סע יוװ ,שיגַארט ןוא קיד

 רצ ןעגנווצעג ןעוועג ןענעז סָאװ ,רעטכיד יד וצ טשינ רעהעג

 ןיא ךיז ןסיירוצניירא ידכ ,ךיז ןיא ןוא ךיז םורא סעּפע ןכערבוצ

 ןוא הרות ןופ לוע רעד .םורֲא טלעו רעטיירב ,רעסיורג רעד

 ןקידנעפַאש ןייז טקירדרעטנוא טשינ לָאמנייק טָאה ,טייקשידיי

 נָא טשינ טָאה רע ,לגילפ ענייז ןטינשעגרעטנוא טשינ ןוא טסייג

 סָאװ ,ןעגנורעטש עסיױרג ףיוא ןבעל ןיא געוו ןייז ףיֹוא ןפָארטעג

 ךייז .םעגייז געװ םעד ןסָאלשרַאפ רעדָא טלעטשראפ םיא ןבָאה

 -ראפ ,ןבעל ןייז ןיא גנורעטש ןייק ןרָאװעג טשינ זיא טייקשידיי

 טרעסערגרַאפ ךָאנ זיא טנַאלַאט ןייז ןופ ןח רעכעלריטַאג ועד ,טרעק

 .רעריא טייקשיטַאוקע רעד ךרוד .טייקשידיי ןייז ךרוד ןרָאװעג

 טרעטצניפראפ טשינ זיא טלעוו ןייז .ןושל ןשידיי ןייז ךרוד
 ,הניכשה תולג בילוצ ,קלָאּפ ןייז ןופ ןדייל םעד בילוצ ןרָאװעג

 ןיא המשג ןייז טליהעגנייא טשינ טָאה ,תולג ןופ ןייּפ רעד
 ןוא ןרָאצ ןופ ןליפעג םיא ןיא טקעװרעד טשינ ,שינרעטצניפ
 המשג יד ןסערפעצ ןוא ןגאלשרעד סָאװ ןליפעג ,האנש עזָאלטכַאמ
 ןבָאה גױא קידנערערט ַא ןוא ץרַאה לופ א ,תונמחר ןוא עביל
 טשיג ,ןטסױפ יד טלייבעג טשינ לָאמנייק .טקיטלעוװעג םיא ןיא
 ןרָאװעג טרעצרַאפ טשיג ,ןרָאצ ןוא סעכ טימ ץרַאה ןייז ןעוועג לֹופ
 .האנש ןוא סַאה ןופ

 טָאה סָאװ ,ןטייצ ץרפ ןיא ךַאנ ןשא ןעזעג רימ ןבָאה יוזא
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 םיובנירג קחצי

 'ךעלשטנצמ ַא ;רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא טסייג םעיינ א טכיוהעגניירא

 ,רעטעפש ןרָאי ךסַא טימ ןבילברַאפ רע זיא אזַא .טסייג ןשידיי

 חוכ-סגנופַאש ןייז ןוא טלעקיװטנַא ךיז טָאה טנַאלַאט ןייז ןעוו

 גױא סָאד ,רעקיטיײזלַא ןוא רעפיט ןרָאװעג ןוא ןסקַאוועג זיא
 ןוא טיירב טנָאזירָאה רעד ןוא רעכעלגנירדכרוד ןוא רעפרַאש
 .:רעטייוו-טלעוו

 ןגעוו ןוא גרוברעטעּפ ןייק סעזייר ענייז ןגעוו טרעהעג :בָאה'כ |
 ,רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןופ םילודג יד ייב ןעגלָאפרעד ענייז
 יא ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא שינטנעק ןייז סָאװ :םעד ץָארט
 טַאהעג רעבָא טָאה רע .ןטייצ ענעי ןיא עכַאװש .ַא רעייז ןעוועג רָאנ
 ראפ טנעפעעג טָאה סָאװ ,לסילש םענעדלָאג ַא טנַאה ןייז ןיא
 רעסיורג א יװ ןטכיולעג טָאה טנַאלַאט רעסיורג ןייז ;ןריט עלַא םיא
 .ןיא ךיוא .עלא ןופ ןגיוא ןוא רעצרעה יד ןענווועג .ןוא--,טנַאילירב
 רעד ןופ ןעייפירָאק יד טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה סע וװ ,עקָארק
 רעד ןופ ןטסיליטס ענייפ יד ,רוטַארעטיל ןוא גנושכיד :רעשיליוּפ
 סע סָאװ עבלעז סָאד ןשא טימ טריסַאּפ טָאה ,ךַאוּפש רעשיליוּפ
 ןייק טגעלעג טשינ טָאה'מ .גרוברעטעּפ ןיא טריסַאּפ :םיא טימ טָאה
 ברקמ םיא טָאה'מ ןוא ןושל ןשיליוּפ םנעכָארבעג -ןייז .ףיוא טכַא
 ןשינעגעגַאב עקיזָאד יד ןוא ןבעל סָאד .םענעגייא ןא' יו ןעוועג
 -סיוא ןוא טפיטרַאפ גנופַאש ןייז ןיא טלעגיּפשעגּפָא- ךיז ןבָאה
 עיפשמ ןשַא ףיוא טָאה סרעדנוזַאב ,ןטייקכעלגעמ -ענייז:טרעטיירבעג
 טיירב ַא ןענופעג רע טָאה טרָאד ,עקירעמַא ןייק  עזלוה ןייז ןעוועג
 גנוצעזרעביא רעד ןיא ןוא שידיי ןיא ןעגנופַאש : :ענילז. רַאפ דלעפ
 ןופ םוחת ןגנע ןופ טריפעגסיורא םיא ןבָאה  סָאװ ,שילגנע ףיוא
 -עטיל-טלעוו רעד ןיא טריפעגניירַא ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 -ירעמַא יד ןעמונעגנָא ,קרָאױנ ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע .רוטַאר
 .ףוטלוק ריא ןופ ןרָאװעג טסולפנייאַאב ןוא טֿפַאשרעגריב עשינַאק
 ןייז טפיטראפ ןוא טרעטיירבעגסיוא ךיוא רע טָאה יעקירעמַא ןיא
 ןבעל סָאד טרעדלישעג טָאה שא .גנודליב ענײמעגלַא" ןוא עשידיי
 סָאװ טנַארגימע ןשידיי םעד ,קרָאױנ ןיא סַאג רעשידיי רעד ןופ
 יד ןופ ךיז טרעטייוורעד ,ןעגנוגנידאב עיינ יד ֹוצ וצ ךיז טסַאּפ
 רע עכלעוו וצ ,ןלוּפ ןיא לטעטש םעניילק םענֹופ :ןעמרָאפסנעבעל
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 רוד ןיימ ןופ

 ןרעג וצ ךיז טסַאּפ ,המשנ ןייז ןופ ךעלמידעפ עלַא טימ טקנעב
 ,עקירעמא ןיא םרָאפ-סנעבעל רעייג רעד וצ ןרעגמוא ןוא-

 -ַאב רעדווו ךימ בָאה'כ ןעו ןלעטשטסעפ יונעג טשינ ןעק'יכ

 זא ךעלגעמ ,עשראוו ןיא ןטרָאג ןשיסקַאז םעניא ןׁשַא טימ טנעגעג

 ןבָאה רימ .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאּפ ךָאנ טריסַאּפ טָאה סע

 סעֹומש ןצרוק א ךָאנ ןוא שינעגעגַאב רעד טימ טיירפרעד עדייב ךיז

 רעד ןוא רענַײא טוט סע סָאװ ןוא טכַאמ סע סָאװ ,םעד ןגעוו

 ,ןַאמָאר ןופ ןכות ןגעוו ןלייצרעד ןביוהעגנָא ׁשֵא רימ טָאה ,רערעדנַא

 רעכעלטסירק רעד ןופ ביױהנָא ןגעוו ןביירש וצ העדב טָאה רע סָאװי

 יו ,עושי יבד ,תרצנ ןופ ןַאמ םעד ןופ גנוקעלּפטנַא יד ןוא עכָאּפע

 יי .ןַאמָאר םעניא טסייה רע

 גנַאגוצ ןליז קורדנייא ןקרַאטש ַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה סע

 ןלייצרעד וצ טייקכעלגעמ יד ןבעגעג םיא טָאה סָאװ ,עמעט דעד וצ-

 ַא ,ריציפָא רעשימור א ןעזעג םיא טָאה סע יו ןסוטסירק ןגעוו

 הדוהי ןיא רעטלַאהטַאטש רעשימיױור רעד .,סוטַאליּפ ןופ ףליהעג

 רעכלעוו ,רעלפייווצ רעד תוירק שיא הדוהי ,עושי ןופ דימלת רעד ןוא
 רעד ךיוא יו ,קיטײציײלג תוקפס ערעטיב ןוא ןבױלג לופ ויא
 םישורפ יד ןופ רעריפנָא יד ןופ רענייא ,ןומידקנ יבר ןופ דימלת
 | ,הפוקת רענעי ןיא

 ,רעטיירב ַא טנעוװייל רעד זיא "תרצנ ןופ ןַאמ, םעניא תעב

 רעד ןיא קילבנײרַא רעד .עקידנעטשטסבלעז ןעגנורעדליש יד
 טסיירד ,לעציגרָא טלעוו רעשירענידנעצעג ןוא רעשידיי רעקיטלָאמעד
 .טוטסירק ןֹופ .רעטומ רעד ןגעוו ךוב ןייז ןיא ׁשַא זיא ,טריסנַאלַאב ןוא

 רע ןיא ָאד ,געוו ןקיזָאד םעד ףיוא רעטייוו ןעננַאגעג טשינ ,םירמ
 ןפורעגסיורא ןוא ןלעװק עכעלטסירק יד ךָאנ זיולב ןעגנַאגעגכָאנ
 ןשיווצ עסערט רעשידיי רעד ןופ םרח םעניײמעגלַא ןימ ַא ךיז ןגעק
 .טייצ עצנַאג יד טעבראעג טָאה רע וװ ,"סטרעװרָאפ , ךיוא יז
 ,סוטסירק .ופ רעטומ רעד ןופ ןבעל ןופ גנורעדליש רעד ןופ
 טימ ןעזעג ץלַא טלָאװ ׁשַא יו קורדנייא םעד ןעמוקַאב ןעמ טָאה
 טקעלקעג טשינ םיא טָאה'ס ,ןטסירק עקיבױלג יד ןופ ןגיוא יד
 עצנַאג יד ןעמענוצמורַא טפַארק-סננולעטשרָאֿפ עשירעּפַאש ןייק רעמ
 עריא זיב-.הדוהי ןיא ןרעוו ןריובעג ריא טניז ,עכָאּפע עכעלטסירק
 ,טלעוו רעשימיור ןוא רעשיכירג רעד ןיא ןעגנורעבָארעד
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 | ןשינעגעגאב
 ןיא "רדח, סצרפ ןיא ןײרַא ןענעז ,שַא ןוא ךיא- ,עדייב רימ

 רענייא טרעטנעגרעד טשינ ךיז ןבָאה רימ ,1900 ןיא | ,רָאי ןייא
 ןענווועג טָאה ׁשַא םגה ,טעדנײרֿפַאב גנע ןעוועג טשינ -,ןרעדנַא םוצ
 ןוא ןצרפ ןופ ץרַאה סָאד ןענווועג טָאה רע יו טקנוּפ ;ץרַאה ןיימ
 סָאװ ,ןעגנופַאש עטשרע ענייז טימ ,זיוה סצרפ ןיא רעייגנייא יד
 .ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא ןיא ןוא "דיי , ןיא טקורדעגּפָא טָאה רע
 םעניא ךיוא טָאה רעכלעוו ,ןגרעבמָאנ טימ טעדניײרּפַאב ךיז טָאה רע
 רעטכיד םעד טימ ןוא ,ץ'צרפ וצ ןיײגוצנײרַא ןבױהעגנָא-רָאי ןבלעז
 רעשידיי ַא יװ טנַאקַאב טלָאמעד ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,ןזייר
 ןבעל סָאד "ןשרָאפסױא, ןבױהעגנָא ןבָאה טירדעבלַאז ייז .רעטכיד
 ןוא ,טכַאנײב ןוא גָאטײב ,עשרַאוו ןיא סַאג רעשידיי רעד ןיא
 יז ןוז לקניוװ ַא ןליפַא ,טלייצרעד טָאה'מ יװ ,ןעוועג טשינ זיא'ס
 ןעמוקעג עדייב ןענעז גרעבמָאנ ןוא ׁשַא .ןעגנורדעגנײרַא טשיג ןענעז
 רעד וצ טשרוד ןוא טייקיריגיינ רעייז ןוא ךעלטעטש עניילק ןופ
 ,סיורג רעייז ןעוועג זיא- ,טָאטש רעסיורג

 יד ןעניפעג ןעמ ןעק סשַא ןעגנולייצרעד עטשרע *'יד ןיא |
 ןגיוא עקידנעגגירדכרוד ענייז ןעמונעגפיוא ןבָאה סע סָאװ ,ןקורדנייא
 רעד ןופ שזַאסייּפ םעד .טַארַאּפַא רעשיפַארגָאטָאפ רענייפ ַא יו
 טימעג ןוא רעגייטש ,סעימָאנָאיזיּפ יד ,עשראוו ןיא 'סַאג רעשידיי
 .ןשינעפיט ןוא ןשטיינק ,ןכירטש עלַא טימ רענזוװוניײא עריא ןופ

 טּפוטשעג קעװַא טשינ ןבָאה ןעגנולייצרעד עטשרע' יד טָא רעבָא
 -טנעגוי ןוא רעדניק יד ןופ ןעגנורעגיארעד יד עלעקניוװ ַא ןיא
 רעטכיד רעד ןרָאװעג זיא רע ןוא ,לטעטש-טרובעג םעניילק ןיא ,ןרָאי
 ןופ טייקרעטיול ןוא טכיל ןגעוו טלייצרעד טָאה סָאװ ,לטעטש ןופ
 ןטָארט ַא וליפא םיא ייב ןעוועג טשינ .עביל רעטיורג :טימ ןבעל
 ןעװעג זיא סָאװ ,לטעטש םענײלק ןיא ןבעל םֹוצ האנש ןופ
 ןעזעג ןבָאה סָאװ ,רעביירש-הלכשה יד רַאּפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא
 ןענעז ייז ןוא ,ערעטצניפ ַא הסיפת ַא יװ טעמכ לטעטש סָאד
 יא ׂשַא ןײרַא טלעװ רעסיורג רעד ןיא ןפָאלטנַא- טרָאד  ךופ
 ,ןיירא טָאטש רעסיורג רעד ןיא רעבירַא טושפ רָאנ ;ןֿפָאלטנַא טשינ
 סָאװ ,ןיבר ַא ןוא רערעל ַא ןצרפ- ןיא ןענוֿפעג ' רע י טָאה טרָאד
 רעד ןופ טלעוו יד םיא רַאפ טנעפעעג ןוא ןעוועגייברקמ םיא טָאה
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 רוד ןייט ןופ

 עביל יד םיא ןיא טקרַאטשעג רשפא ךיוא טָאה רע ,רוטַארעטיל

 רעבָא ,תוקחד ןיא טבעל טָאװ ,קינשַאּפערָאה םעד ,ןדיי ןטושפ םוצ

 ןגױצעג טשינ ןשַא טָאה סע .טָאג ןיא ןוחטב ןייז טשינ טרילרַאט

 ןײק ןרָאװעג טשינ זיא רע ,טעטיזרעווינוא ןיא ןענרעל סָאד

 טּפַאשביל ןייז ,ןרָאי ענעי ןיא ןעוועג זיא גהנמ רעד יו ,"קינרעטסקע

 ךוא טלָאמעג טָאה רע סָאװ ,רעניוונייא ענייז ןוא לטעטש םוצ

 רעצרעה יד ןגיוצעגוצ טָאה ןעגנולייצרעד ענייז ןיא טרעדלישעג

 בעל ןקיזָאד םעד ףױא טכיל םערָאװ ןוא לעה ַא ןסָאגעג ןוא

 -ענעגעד ןופ טסענ ַא ױװ ןלָאמסױא ףעלטנייוועג טגעלפ'מ סָאװ

 יד ךיוא .םינימה לכמ טייקסואימ ןוא דורב ,טיײקמערָא רעטריר

 ןכערברַאפ ןוא טײקמערָא ןופ סערָאנ יד ,עשרַאװ ןשידיי ןופ ךעלסעג

 רעד טָא טימ .עביל ןייז ןופ טכיל ןטימ ןטכײלַאב טנעקעג רע טָאװ

 ןוא ודנוא ייב טכַאמעג טבילַאב ךיז רע טָאה רענייז גנואיצַאב

 ןייז טימ ןוא טנַאלַאט ןסיורג ןייז טימ רעצרעה ערעזדנוא ןענווועג

 "רעד ענייז ןיא ןפַאשעג טָאה רע סָאװ טלעוו רעד וצ עביל

 .קיטש-רטַאעט ןוא ןענַאמָאר ןעגנולייצ

 יד ןיא זױה סצױפ ןיא ןשַא טימ ןענעגעגאב ףימ געלפיכ

 "ער רעד ןופ עכָאּפע רעד ןיא ןוָאלָאקָאס ייב ןוא געט עקידתבש

 ןבָאה סָאװ דנַאלסור-םורד ןיא ןעמָארנָאּפ יד ןוא 1905 ןיא עיצולָאוו

 -סעפינַאמ ערענָאיצולָאװער יד ןופ טַאטלוזער ןיא ןכַארבעגסױא

 -עגַאב ערעזדנוא ןיא הקספה א ןעמוקעגרָאפ ןיא רעכָאנ .סעיצַאט

 ןעזעג טשינ ךיז רימ ןבָאה טייצ ערעגנעל ַא ןוא ,ןשינעג

 .ןָאדנָאל ןיא שינעגעגַאב ַא סרעזדנוא ךיא קנעדעג ךָאנ ןוא

 רימ ןוא לעטָאה ןיא רעמיצ ןייז ןיא ןטעברַאפ ךימ טָאה שא

 םעניא "דיי םילהת רעד, ךוב ןייז ןופ לטיּפַאק א טנעיײלעגרַאפ

 ןצנַאג ןטימ תווצמ ּפָא טיה סָאװ ,ןדיי ןעמורפ ַא שא טרעדליש ךוב

 רפס םענופ המכח סנעבעל עצנַאג ןייז טּפעש סָאװ ,המשג ןוא ץרַאה

 טשיג קנעדעג'כ .טשינ לָאמנייק ךיז טדייש רע ןכלעוו טימ ,טילחת

 רָאנ ,טנעיילעגרָאפ רימ טָאה רע סָאװ לטיּפַאק ןופ טלאהניא םעד |

 טכַאמעג רימ ףוא טָאה סע סָאװ קורדנייא ןקראטש םעד זיולב -

 .ןענעײל וצ ןעמוקענסיוא טשינ רימ זיא'ס ,ןענעייל םיא קידנערעה

 ןשטנעמ טרעדלישעג טפַארק ַאזַא טימ ןרעװ סע זו ,ךוב אזא ךָאנ
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 ,ףיט ןוא קיד'תומימת ,ץנַאג יוזא זיא ןביױלג טנעמעוװ ,עקיבַױלג
 ,"ךיי םילהת רעד, ךוב סשַא ןיא יוװ

 ןיבכ תעב ,עשראוו ןיא טנעגעגַאב ךיז רימ ןבָאה רעדיוו ןוא |
 -ןרק, ןראפ טעברַאעגטימ עדייב ןבָאה רימ .טַאטופעד"םייס ןעוועג
 ףורפיוא םעד ןביירש לָאז שַא זא ,טדערעגּפָא ןעוועג זיא'ס ."דוסיה
 זיגשמ טרָאס ַא ןייז לָאז ךיא ןוא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד וצ
 זעמוקעגנָא זיא ןשַא זא ,רעבָא קנעדעג'כ .תורשכ רעשיטסינויצ ףיוא
 .ןילא ןעגנוווצעג ןעוועג ןיב'כ .ףורֿפױא םעד ןביירש  סָאד רעווש
 - - ,ןביירשוצנָא טיא

 .ןשַא טימ ןענעגעגַאב וצ ךיז ןעמוקעגסיוא טשינ רימ זיא רעמ



 טארשריק ןאי

 ,טעברא עשיטסינויצ ןייז ןבױהעגנָא טָאה טַארשריק ןאי תעכ

 ןוא םוקינכעט רעװעשרַאװ ןופ רעליש ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו

 יךַאפ רעד עיגרענע עצנַאג ןייז טעמדיוועג טָאה רע ןעוו רעטעּפש

 ןשיװצ ,הכאלמ ילעב יד ןופ עיצַאינַאגרָא רעד ןוא גנודליבסיוא
 "סגנופַאש לופ ןוא גנוי יוזא רעדייל זיא רע ןעוו ןוא ןדיי רעשזדָאל
 ןלוּפ ןיא ,זדנוא םורא ץלא זיא -- ,קעװַא זדנוא ןופ תוחוכ

 ,טלעּפענרַאפ ןעוועג ,טרפב טּפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא ןוא ללכב

 ךעלמידעפ טימ טבעװעג זיא סָאװ רעיילש ַא טימ טקעדעגוצ יו

 ןעמוק ןלָאז ןכַאז עסיורג זא טרַאװרעד ןבָאה רימ .גנונפָאה ןופ
 ןטימ גנושיטנַא עסיורג עטשרע יד טבעלעגכרוד ןבָאה רימ ,תמא

 ןופ ןטָאש רעקיטולב רעד .1905 ןיא עיצולָאװער רעד ןוֿפ לַאפכרוד
 ,ץנעגילעטניא רעד ןופ סעיזוליא ךסַא טרעטשוצ טָאה ןעמָארגָאּפ יד

 ירעד ןופ ליפעג א טרעביפעגכרודַא זדנוא טָאה ןעמעלא םעד ייב
 ןעשעג ןוא ןעמוק ףרַאד סעסיורג סעּפע זַא ,גנוטרַאוו

 רימ ןבָאה טעברא רעלערוטלוק ןוא רעשיטסינויצ רעזדנוא ןיא |
 .ןדָאב םעד טיירגעגוצ ןיא זָארג עכעלדעש יד ןסירעגסיוא ,טײזרַאפ
 ןעוועג זיא סָאװ לעקניוו ַא ךיז רַאֿפ ןבילקעגסיוא טָאה טַארשריק ןאי
 רע .גנודליבסיואידַאפ ןופ לקניוו סָאד ,למוט ןוא ביוטש ןופ טייוו

 ןקרַאטשרַאֿפ וצ ידכ ,הכאלמ-ילעב עשידיי יד טריזינַאגרָא טָאה
 םעד ןביוהוצפיוא ןוא ,ןבעל ןשידיי םעניא טעברא ןופ ּפיצנירפ םעד
 ןופ תובישח סָאד ,הכאלמילעב ןשידיי םענופ ןעזנָא ןוא דובכ
 יד טלייוועגסיוא טָאה רע .ןבעל ןשידיי םעניא עיסימ ןוא לָאר ןייז
 רערעװש ַא ןעוועג זיא'ס ,דלעפ-סטעברַא ייז רַאפ שזדָאל טָאטש

 טלעג זיא טָאטש רעקיזָאד רעד ןיא .ץַאלּפ רערַאבקנַאדמוא ןוא
 רעד ןיא טלעמוטעג ןוא ט'שערעג ןבָאה ןדיי :טלעק ןימ א ןעוועג
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 טכַאמעג ןוא .טעװָאהעג ,טלעדנַאהעג ,טָאטש-ירטסודניא רעקיזָאד

 םידיסח טנעגעגאב ךיז ןבָאה טָאטש רעקיזָאד רעד ןיא ,סנעגעמרַאפ

 עשיווטיל טימ ,ןטנעגילעטניא טימ ,ןטסילַאטיּפַאק-ןרָאטַאלימיסַא טימ

 ,קנַאדעג ןלַאנָאיצַאנ שידיי םעיינ םעד טריגַאּפָארּפ ןבָאה סָאװ ןדיי

 ןיא ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז סָאװ "?סעקַאװטיל, יד עלַא טימ

 "קוא ןוא דנַאלסור-סייו ,עטיל ןופ ךעלעקניו עלא ןופ שזדָאל

 ,שזדָאל ןיא ,טרָאד טָאה "טנורגרעטנוא , םעניא יו רעבָא .עניאר

 יד ,חוכ רעקידװעעזנָא טשינ ,טשרמולכ .,רעדנַא ןא טקיטלעװעג

 א עקידלעמוט יד ןופ ןרָאװעג ןבירטרַאפ יו זיא יז ;טעברַא

 יד ןעניפעג ךיז ןבָאה סע וו טעטשרָאפ יד ןיא ןסַאג ?עקידעבעל,

 ,טײקמרעֶָא יד ןוא ןקירבַאפ

 -סלעדנַאה עקיד'שער סָאד טַאהעג טנייפ טָאה טַארשריק ןאי

 וצ טמיורטעג טָאה רע .םוטכייר ןוא טלעג ךָאנ געיעג סָאד ,ןבעל

 לאעדיא ןייז .טעברא ןופ סיזַאב רעד ףיוא ןבעל עשידיי סָאד ןעיוב

 םעניא טעברא ןופ םישזער א ןקיטסעפאב ןוא ןפאש וצ ןעוועג זיא

 ,ןבעל ןשידיי

 רעטָאפ ןייז .החפשמ רעטרילימיסַא ןא ןופ ןוז א ןעוועג זיא רע

 רעד וצ טרעהעג טשינ טָאה רע טליפשעגוצ טשינ לזמ סָאד טָאה

 "מיראב יד ןופ רענייא ,רעטעפ ןייז יו ץנעגילעטניא רעכעלגעמרַאפ

 ןעמָאנ ןשידיי ןייז וצ ךיז טָאה סָאװ ,ןטַאקָאװדַא עשיליֹוּפ עטסעט

 .(רענעקיסטכער) יקצינוארפ ןעמָאנ ןשיליוּפ א ךיוא ןבעגעגוצ

 -שיליױּפ ַא ןופ רעפסָאמטַא ןא ןיא ןסקַאװעגפיוא זיא טַארשריק ןאי

 -ענירעד טימ טּפַאזעגנָא ןעוועג זיא סָאװ ,עיצידַארט רעשיטנַאמָאר
 .טפנוקוצ רעד ןגעוו תומולח ןוא טײהגעגנַאגרַאפ רעד ןופ ןעגנור

 טגעלפ ױע סָאװ ,ןדיי יד ןופ ןבעל סָאד םיא רַאֿפ ןעוועג דמערפ

 ןייז ןופ טייו טשינ ,שובל ןקיד'הנושמ רעייז ןיא ןייגכרוד ןעז

 רעד ןיא ןעמ טגעלפ ןסַאמ יד טָא ,ץַאלפ ווָאבישזג ןפיוא גנוניווו

 ןפור ,ןרַאװעג ןגיוצרעד ןוא ןסקַאוװעגפיוא זיא טארשריק ווו הביבס

 ךיז רע טָאה שידיי ןייטשרַאפ ןוא ןענעייל ,?עסַאמ ערעטצניפ יד,
 ןוא ,םוקינכעט רעוועשראוו ןיא טנעדוטס ַא קידנעייז טנרעלעגסיוא
 -נעטָאלרַאש ןטמירַאב םעניא טנרעלעג טָאה רע ןעוו טלָאמעד ךיוא

 ףיוא ןבָאה סע ,טסינויצ א ןרָאװעג רע זיא טרָאד .םוקינכעט רעגרוב
 ןופ גונגעוַאב יד ןוא םירבח רעװעשרַאװ ענייז ןעוועג עיפשמ םיא
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 רוד ןיימ ןופ

 עכלעוו ייב ,ערעדנַא ןוא ןעיליל ,רעבוב ,לעװייפ ןטסינויצ עגנוי יד

 .םַאטש ןשידיי רעייז וצ טפַאשקנעב טקעוורעד ךיז טָאה סע

 ַא ,עשראוו ןייק ןילרעב ןופ ןעמוקעג קירוצ זיא טַארשריק

 ןבעל סָאד -- רוקמ ןרעדנוזַאב א טַאהעג טָאה םזינויצ ןייז .טסיגויצ

 ןא ןופ ןרָאװעג ןריובעג זיא רע .הביבס ןייז ןוא טַארשריק ןאי ןופ

 ןופ ןפָארטעג טליפעג ךיז טָאה סָאװ ,ןייזטסּוװַאב שילארָאמ-שיטע

 רעמ ךָאנ ןוא םייחרעדניא ךיז ייב ןעזעג טָאה רע סָאװ ןמעלַא םעד

 .עיצַאלימיסַא רעד ןופ ןגיל םענופ ,רעטעפ ןייז ןופ זיוה םעניא

 טָאה רע .םַאטשּפָא ןשידיי ןטימ ךיז ןעמעש ןוא ןענעקיילראפ םענופ

 טָאװ ,םיסונא ןופ ןבעל ַא ןגעק טסעטָארּפ ןקרַאטש ןופ טרענעג ךיז

 עגעגייא סָאד ןסעגרַאפ םוצ זיב עקסַאמ ַא ןבעל עצנַאג'ס ןגָארט

 ןרעו טגעלפ סע ןעוו ,םינפ םענעגייא םוצ האגש וצ וליפא םינפ

 .ןעגנוגנערטשנָא עלא ץַאוט ,טלוב ןוא קיטנעק

 רעשילױוּפ רעד ןיא סיורא זיא סָאװ ,"תורפס; ךובלעמַאז םעניא

 ילַא ןיא רע טלָאמ ,טַארשריק ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ךַארּפש

 "ַאב רעשירָאטַאלימיסַא רעד ןופ עיצַארענעגעד יד ןכירטש עניימעג

 רעד ייב ןליפעג עשיטימעסיטנא יד ןופ ןרעוו ףייר סָאד ןוא גנוגעוו

 יד ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ ,טּפַאשלעזעג רעשיליופ רענעטירשעגרָאּפ

 םעניא ,קלָאפ ןשיליוּפ ןטימ עיצַאלימיסַא רעשידיי א ןופ עיצידארט

 ףיוא גנולקיװטנַא רעקיטסייג ןוא רעשימָאנָאקע רעד ןופ קילבנָא

 רעייז ןוא ןסַאמ עשידיי יד ןופ גנוכַאוופיוא סָאד ,סַאג רעשידיי רעד

 "עט רעלַאנָאיצַאנ רַאפ סרעגָאל עטריזינַאגרָא ןיא ךיז ןרירטנעצנָאק

 טניירפ יד ןקַאילַאּפ יד זַא רָאלק סע טזיײװַאב טַארשריק .טייקיט

 גייצעג ַא זיולב ,ןדיי עלא ןיא ,ןדיי יד ןיא ןעעז ,םיאנוש יד ןוא

 טשיג ךיז ןענעכער ןוא ,רענעלפ ענעגייא ערעייז ןכעלקריוורַאּפ ןצ

 .ןדיי יד ןופ ןדייל ןוא ןעגנובערטש ,ןטיונ יד טימ

 רעשילוּפ רעד ןיא ןקנַאדעג ענייז קידנעגָארטרָאפ ,קיטייצכיילג

 רעשיליוּפ רעד ראפ ןכַאמ וצ רָאלק טַארשריק ךיז טימַאב ,ךַארּפש

 "רעד טשינ ףרַאד גנוגעװַאב עלַאנָאיצַאנ שידיי יד זא ,טּפַאשלעזעג

 יד וצ חוכ רעכעלטנייפ ַא זַא ,דשח ןטעדנירגַאבמוא םעד ןקעוו

 םעניא טײטשטנַא ןעגנובערטשַאב עשילױּפילַאנָאיצַאנ עמיטעגעל

 "ערטש עשידיי יד ןופ טייקנייר יד ,טרעקרַאפ רָאנ ,דנַאל ןשיליוּפ

 יז ןופ סיורא טלַארטש סָאװ טייקיטכירפיוא ןוא תמא רעד ,ןעגנוב
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 םיובנירג קחצי

 םוצ ןעגנערב טעװ ןוא רעצרעה עשיליוּפ וצ געוו ַא ןעניפעג טעוװ

 רעגערט יד ףױרַא ןענעז סע ןכלעוו ףיוא געוו םעיינ םעד ןייטשרַאפ

 םענעגייא ןייז ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ גנובעלפיוא ןופ ןָאפ רעד ןופ

 ,דנַאל

 ןגעו ךיוא טַארשריק טביירש ךובלעמַאז ןטנָאמרעד םעד ןיא

 ןעניוועג ןבױהעגנָא טָאה סָאװ ,גנוגעוװַאב רעשיטסילַאירָאטירעט רעד

 טָאה לצרעה ןכלעוו טקעיָארּפ עדנַאגוא ןטימ תוכייש ןיא רעגנעהנָא
 טַארשריק ןכלעוו ןיא ,סערגנָאק ןשיטסינויצ ןטסקעז ןרַאּפ טכַארבעג

 ןבָאה טייקצנַאג רעשידיי וצ טפַאשקנעב ןייז ,טקילײטַאב ךיז טָאה

 ייצַאנ רעד ןשיװצ גנודניברַאפ יד ןייטשרַאפ םוצ טכַארבעג םיא

 ףרָאד סָאװ ,תובא יד ןופ דַנַאל םעד ןוא גנוגעוואב הלואג רעלַאנַא

 ןשידיי ךָאנ טפַאשקנעב יד .קלָאפ ןופ דנַאלמייה סָאד ןרעוו יינספיוא

 רענרעק רבח ןייז ןופ זיױוה ןיא ןטַארשריק טכַארבעג ןבָאה ןבעל

 -סעווש רעגנוי ןייז וצ ןליפעג-עביל טימ ןדנוברַאפ םיא ןבָאה ןוא

 רעדיליסקלָאפ עשידיי יד טימ ץרַאה ןייז ןענווועג טָאה סָאװ ,רעט

 ,ןעגניז טגעלפ יז סָאװ

 קָאטיײװ רעד ,דנַאלרעטָאפ םענערָאלרַאפ םענופ גנורעניארעד יד

 םוצ רוד ןייא ןופ רעביא ןעייג ןוא קלָאֿפ ןיא ןבעל סָאװ רעצ ןוא
 -עווַאב רעסיורג ַא ןגיױא סטַארשריק ןיא ןעוועג ןענעז -- ןטייווצ
 ,לגנַארעג ןוא טעטױװטקַא רַאפ ,טפַאשקנעב ,עביל רַאפ חוכ-סגנוג
 -עגסיוא ןא יװ רעמ טשינ םיא ראפ זיא םזילַאירָאטירעט רעד
 ןוא ּפָא טסיוטש טייקכעלטסניק ןייז סָאװ ,סבעווניּפש רעטלעגילק
 טעוו סָאװ ,עיצַארגימע ןופ חוכ ןגעוו סעירָאעט יד .טרעטייוורעד
 טעװ סָאװ דנאל א ןיא גנורירטנעצנָאק ַא וצ ןגנערב ןיילא ךיז ןופ
 .ץרַאה ןייז וצ טדערעג טשינ ןבָאה -- דנַאלמײה ַא ןרעו ןפראד
 ךיז טרירטנעצנָאק עיצַארגמע עשידיי זַא ןענַאטשרַאפ טָאה רע
 הסנרפ ,טעברא ןעניפעג ןעק'מ ווו ,טעטש עסיורג ןיא עבטהיךרדב
 -ןרענָאיּפ ןייק טשינ טוט עיצַארגימע עשידיי .םוטכייר ךיוא ןוא
 ענערױלרַאפ סָאד קלָאפ םעד ןרעקוצמוא חוכב טשינ זיא ,טעברא
 ,טעברא טימ סע ןרעבָארעד ,ןרעק קירוצ ךיז ףרַאד'מ ווו דנַאלרעטָאּפ
 טעברַארענָאיּפ רעד טָא וצ .קלָאּפ ןצנַאג ןכרוד טולב ןוא ימ
 -שריק ,רע ןוא .ןטיירגוצ ךיז ןעמ ףרַאד דנַאל ןטזָאלרָאװרַאֿפ םעניא
 -תביש וצ קלָאפ סָאד וצ ןטיירג סָאװ יד ןשיווצ ןייז טעװ ,טַאר
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 רוד ןיימ ןופ

 ןריזינַאגרָא סָאװ יד ןשיווצ ,טעברא וצ עביל ףיוא ןקעוו סָאװ יד ,ןויצ

 דנַאל סָאד ןלעװ סָאװ יד ןייז ןלעוו ייז ןוא תוחוכ-טעברַא יד

 יךַאפ ןטײרּפשרַאֿפ םעניא ןעזעג רעבירעד טָאה רע ,ןרעבָארעד

 ןשידי םוצ קירב ַא -- ןסַאמ עשידייי יד ןשיווצ ןשינעטנעק

 ,דנַאלמיײה

 דוסי םעד טגעלעג טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע

 רענרעדָאמ ַא ןיא הכַאלמ-ילעב עשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא א רַאפ

 ערעייז רַאּפ ףמַאק ןיא ץוש א יװ ייז רַאפ ןעניד לָאז סָאוװ ,םרָאּפ
 | | ,ןסערעטניא-סנעבעל

 ןפַאשעג טָאה רע סָאװ הכאלמ"ילעב עשידיי ןופ בולק רעד

 גנוריזינַאגרָא רעד רַאּפ סיוטש ןקרַאטש ַא ןבעגעג טָאה ,שזדָאל ןיא

 רעסיורג א וצ ,ןלױּפ-שיסור ץנַאג ןיא רעקרעװטנַאה עשידיי יד ןופ

 ןא ןעמונרַאפ טָאה סָאװ ,רעקרעװטנַאה עשידיי ןופ גנוגעװַאב

 -שיטילָאּפ ןייז ןוא טּפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא ץַאלּפ םענעעזעגנָא

 פיוא רעדיו זיא ןלױּפ יװ םעד ךָאנ לגנַארעג ןכעלטּפַאשטריוװ

 .הנידמ עקיגנעהּפָאמוא ןא יוװ ןענַאטשעג

 -ירֿפ םיא טָאה טױט רעד .טבעלרעד טשינ סע טָאה טַארשריק

 ענייז ןופ ,קלָאפ ןייז ןופ ,טעברא ןייז ןופ טביורעגקעווא קיטייצ

 .עיגרענע ןוא חוכ לופ ,גנוי יוזא ןעוועג ךָאנ ךָאד זיא רע ןוא םירבח

 .ןימלעיתיב רעװעשרַאװ ןפיוא הרובק וצ ןרָאװעג טכארבעג זיא רע

 ."הוקתה , רעד ןופ גנַאזעג ןטימ םיא טימ טנעגעזעג ךיז ןבָאה רימ

 הוא גנונּפָאה ןופ ןעגנַאלק יד טרעהעג ךיז ןבָאה לָאמ ןטשרע םוצ

 וא ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ םענייא ןופ רבק םנעּפָא םייב הלואג

 ןייז ןוא קלָאפ ןייז וצ געוו םעד ןענופעג ןוא םייה רעטרילימיסא

 ,גנוגעווַאב-סגנובעלפיוא רעלַאנַאיצַאג
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 רעטומ יד
 ןאמצייו לחר ןופ רבק ןפיא

 רעטשרע ןיימ תעב קסניפ ןייק ןעמוקעג ןיב'כ :קנעדעג'כ

 יטיל, יד ןעז טלָאװעג בָאה'כ .טעטש עשיווטיל יד רעביא עזייד
 ןיא ןטסינויצ עגנוי יד -- זדנוא טכַארבעג ןבָאה סָאװ ,"סעקַאװ
 טימ ןעמַאזװצ ,טייקכעלמיטסקלָאפ עשידיי עקיטפַאז יד -- ןלױּפ

 ייז ןעז טלָאװעג בָאה'כ ;גנואיײרפַאב רעלַאנָאיצַאנ ןופ הרושב רעד

 טימ .סעילימַאפ ערעייז ייב ,טעטש ערעייז ןיא ,זיוה ןיא ךיז ייב

 ןוא עשרַאו ןיא טנעגעגַאב ךימ ךיא בָאה סנַאמצייו עגנוי יד

 רעבירעד ךיא בָאה .ייז ןופ עקינייא טימ טעדניײרפַאב ךימ בכָאה'כ

 ,טָאטשיסַאטש רעייז ,קסניּפ ןבילקעגסיוא

 ןופ זױה םעניא ןעמוקעגניירא לָאמ ןטשרע םוצ ןיב'כ ןעוו

 יטַא רעד טָא ןיא טליפרעד דלַאב ךימ ךיא בָאה עילימַאפ רעד

 ראפ ךָאנ טייטש סע .טקנעבעג בָאה ךיא רעכלעוו ךָאנ רעפסָאמ
 טימ ,החפשמ רעד ןופ רעטומ רעד ןופ דליב סָאד קידעבעל רימ

 ןוא טייקיטכיל סא טיײרּפש סָאוװ ,טכיזעג קידנעלארטש ריא
 טַא טימ ןסָאגרַאפ ןעוועג זיא זױה עצנַאג סָאד .םורא טייקמעראוו

 ,לייח-תשא רעד ,טייקכעלרעטומ רעד ןופ טכיל ןטימ ,טכיל םעד
 סָאװ ,רעטומ עשידיי יד יז זיא ַאזַא טָא :טליפעג סע בָאה'כ

 ,ןסקַאװ ןוא גנואיצרעד רעייז ,רעדניק יד ןופ לוע םעד טגָארט

 רעכלעוו ייב ,טייקיטכיל ערעטיול ריא ייז ףיוא סיוא טלארטש סָאװ

 סנעמעװ רעטומ יד זיא סָאד .ןבעל עצנַאג סָאד ךיז ןמערַאװ ייז
 סָאד ןבעל עצנַאג סָאד רעדניק יד ןטיײלגַאב תונמחר ןוא עביל

 ,ןטונימ ערעווש יד ןיא םוא ךיז טרעק'מ רעכלעוו וצ רעטומ יד זיא

 טסיירט ריא ייב טניפעג'מ ןוא שואי ןוָא גנושיוטנַא ןופ געט ןיא

 רעד טָא טימ רָאנ ,דייר ןוא רעטרעוו טימ טשינ .גנורעטנומרעד ןוא
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 רוד ןיימ ןופ

 ןופ ךעלמידעפ עלא טימ טליפ סָאװ ,ןעמַאמ ַא ןופ ךַארּפשיץרַאה

 .דניק ריא ןופ ןשינרעטַאמ עלא המשנ רעד

 עריא .החפשמ רעד ןופ רטנעצ רעד ןעוועג יז זיא ןרָאי עלא

 רעסיורג רעד ףױא טיירפשעצ ךיז ןבָאה סָאװ רעטכעט ןוא ןיז

 ןיא געדו ןייז ןענופעג ךיז טָאה ייז ןופ רענייא רעדעי ןוא טלעוו

 רעדָא ,הגרדמ רעכױה א וצ טכיירגרעד טָאה סָאװ רעד וצ ,ןבעל

 ףךיז ןגעלפ עלא ,שינעלגנַאר ערעווש ןיא ןלַאפעג זיא סָאװ רעד

 ןכעלרעטומ ריא ןופ ןרעוו וצ טלַארטשַאב ידכ ,ריא וצ ןרעקמוא
 ץביל ןופ לַאװק םענופ המשנ רעייז ןקיווקרעד ֹוצ ידכ ,טכיל

 ,ןריא תונמחר ןֹוא

 ןצראה ריא ןיא טבעלעג טָאה טכיל-עמַאמ ענעטלַאהַאב סָאד טָא = |
 ,רעטלע ןפיט ריא ןיא זיב

 ןבָאה עכלעוו יד רַאפ טכיל סָאד ןטכייל טעװ גנַאל ךָאנ ןוא
 .ןעמערַאו ןצ ךיז םיא ייב ןוועג הכוז לָאמנייא שטָאכ



 ןאמצייוו גילעז
 רענ. ע1 ןשיטסינויצ א ןופ ןבעל סָאד

 רענעי ןופ גנורענירע יד ןורכז ןיימ ןיא שירפ ךָאנ זיא סע

 ןטשרע םוצ ךימ בָאה'כ ווו ,קצָאלּפ ןיא גנולמאזראפ רעשיטסינויצ

 טלעטשעגרָאפ םיא טָאה'מ ,ןַאמציוו גילעז טימ טנעגעגַאב לָאמ
 טרירעפער טָאה רע ,דנומגיז ןעמָאנ ןשיליוּפ ןייז טימ זדנוא רַאפ

 יפיוא ,סערגנָאק ןטשרע ןכָאנ ,טלָאמעד טָאה סָאװ םזינויצ ןגעוו
 טדערעג טָאה רע ,ןליופ ןיא רובצ ןשידיי ןיא רעטימעג יד טרירעג

 ענעי ןיא ךַאז ענעטלעז רעיײז ַא ןעועג זיא סָאד ןוא ,שיליוּפ
 עשידיי ןעוו ,ןליוּפ ןיא גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ ןרָאי עטשרע

 ןענַאטשעג זיא ,ךַארּפש ריא ןעוועג זיא שיליוּפ סָאװ ,ץנעגילעטניא

 רעד טָא ןצ ,ליצ ריא ןוא גנוגעוַאב רעד דמערפ ןעוועג ןוא טייוו

 ןעניוועג טלָאװעג ,טדערעג ןַאמצייוו טָאה קצָאלּפ ןיא ץנעגילעטניא

 ןעוועג ןענעז רערעהוצ יד ןשיװצ .,ןויצ רַאפ ערעייז רעצרעה יד

 ,ךיא ךיוא ייז ןשיווצ ןוא ןסַאלק ערעכעה יד ןופ רעלישדעיזַאנמיג

 טָאה ןַאמצייו ןכלעוו ףיוא טנעמוגרַא-טפיוה םעד ךָאנ קנעדעג ךיא
 ןרָאװעג טפראשראפ זיא טייצ רענעי ןיא ,טארעפער ןייז טיובעגפיוא
 טשינ טָאה גנוריגער עשינעמור יד .עינעמור ןיא עגַארפדױדיי יד
 -עמור רַאּפ עינעמור ןיא רעניווונייא עשידיי יד ןענעקרענָא טלָאװעג
 טקַאפ ןקיזָאד םעד ןכָארטשעגרעטנוא טָאה ןַאמצייוו .רעגריב עשינ)
 ליפ ןאראפ ןענעז סע זא ,הנקסמ יד ןגיוצעגסיורא ןופרעד טָאה ןוא
 ןרימַאלקַארּפ וצ יו הרירב רעדנא ןייק טשינ ןבָאה סָאװ ,ןדיי
 רעדנא ןייק טשינ ןבָאה ,קלָאפ ןשידיי םֹוצ טייקירעהעגנָא רעייז
 .ןויצ ןייק געוו רעד יו ןבעל םעיינ ַא רַאפ געוו

 רעד ,םיחוכוו עשימרוטש ןפורעגסיורא טָאה טַארעּפער רעד
 ,םזינויצ םעד ןגעק ןעוועג זיא ןטנאסוקסיד יד ןופ לייט רעטסערג

228 



 רוד ןיימ ןופ

 רָאג זיא ןדיי יד ןופ עגַאל יד זא ןזײװַאב וצ טימַאב ךיז ןבָאה יז

 םזינויצ רעד זא ,רָאפ ןלעטש ןטסינויצ יד יװ ,טכעלש יוזא טשינ
 יו חוכיוו ןיא ןפלָאהעג םיא בָאה'כ .ןכעלקריוורַאפ טשינ ךיז טזָאל

 "וצ ךיא ןיב גנולמַאזרַאפ רעד ךָאנ ןוא טנעקעג בָאה'כ טייוו

 ןופ ףוס םוצ .סעומש א םיא טימ ןבױהעגנָא ןוא םיא וצ ןעגנַאגעג

 ןלעװ רימ זַא ןרעדנא םעד רענייא ןכָארפשרַאפ ןבָאה רימ ןכלעוו

 ועמוק לעוו'כ ןעוו יידיא רעשיטסינויצ רעד רַאּפ ןטעברא ןעמַאזוצ

 ןבָאה החטבה יד .טעטיזרעווינוא ןיא ןענרעל ןוא עשרַאוו ןייק

 בלעוועג ַא ןיא רעטמַאַאב ַא ןעוועג זיא רע .טליפרעד עדייב רימ

 "עטניארַאֿפ טשינ טלָאמעד ךימ בָאה'כ .שזדָאל ןיא קירבַאפ רעדָא

 ןייז טגערפעג ןרָאי ענעי ןיא סעּפע טָאה רעוו ,םעד טימ טריסער

 ,ןבעל טַאוװירּפ ןייז ,הסנרֿפ ןייז זיא סָאװ ,זיא רע רעוו רבח-ןעיידיא

 רע זא טלייצרעד זיולב רימ טָאה ןַאמצייוו ? תוגאד-עילימַאּפ ענייז

 רע ווו ,עשראוו ןייק ןייגרעבירא ןוא שזדָאל ןזָאלראֿפ םייב טלַאה

 ,ךיש רַאֿפ טפעשעגיָארגנַא ןא ןיא טקיטפעשַאב ןייז טעוװ

 טשינ ראג טלאמעד רימ רע טאה םאטשפא ןוא ןבעל ןייז ןגעוו

 ןיא טעבראעג ןמאזוצ ןבאה רימ ןעוו רעטעפש ךיוא ,טלייצרעד

 זא ,ןראוועג ריווועג קילעפוצ ךיא ןיב רעטעפש ןראי טימ ,עשראוו

 ןיילק ַא ,לסייוו רעד ייב ,דָארגעשיװ ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג זיא רע

 .האובת טימ רחסמ ראפ עיצַאטס א ןעוועג לָאמא זיא סע ווו ,לטעטש

 לטעטש ןופ טייוו טשינ טפעשעג א טריפעג טאה רענייז רעטאפ רעד

 עיירפ א ןעוועג זיא ענייז גנואיצרעד יד .ליכשמ א ןעוועג זיא ןוא

 ןמוקאב ביל סע טאה ןוא שיאערבעה טנרעלעג טאה רע רעבא

 ,טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא ךארפש יד ןסעגראפ טשינ ןוא

 ענייז ןגעװ טליײצרעד טשינ לאמנייק רימ טאה ןאמצייוו

 ןעוועג ןיוש ןענעז רימ ןעוו טלאמעד ןוליֿפא ,עילימאפ ןוא ןרעטלע
 ןףרעדנא םוצ רענייא טנעאנ רעייז

 רעד ףיוא רחוס א ןעוועג זיא סאוו רעדורב ןייז טנעקעג באה'כ

 "צאלוו ןיא רעטסעוש א טאה רע זא טסוװעג ןוא סאג יקוועלאנ

 .גנוציטשרעטנוא טיג רע ןמעוו קעוואל

 ענעי ןופ רענייא ,לוש-גרעבנענארק יד טקידנעעג טאה ןאמצייוו

 לארענעג ןופ ןטייצ יד ןיא ןגעמראפ א טכאמעג ןבאה סאוו ןדיי

 ןעלקיווטנא ןוא ןקירבאפ ןלעטשפיוא ןביוהעגנא ןֹוא שטיוועקשאפ
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 םיובנירג קחצי

 רעד ןיא ןיירא ןוא ט'דמשעג ךיז יז ןבאה ףוס םוצ .דנאל סאד
 ןוא טלעג רעייז ןופ תוכז ןיא טפאשלעזעג רעשילױּפ רערעכעה
 לאמא ןוא ןקעוצ עכעלטפאשלעזעג עשיליופ ראפ עיפארטנאליפ

 .לוש-לאער א ןעוועג זיא לושיגרעבנענארק יד .עשידיי ראפ ךיוא
 רעד ןוא עשיטָאירטַאּפ-שילױּפ א ןעוועג זיא ריא ןיא רעפסָאמטַא יד

 ןענעז רערעל יד ןשיווצ ,ןדיי ןעוועג ןענעז םידימלת יד ןופ בור

 לאומש ראסעפארפ יו ןטנאלימיסא יד ןופ רעריפנא-טפיוה יד ןעוועג

 רעדארגעשיו סאד טאה -- לֹוש יד טא .ערעדנא ןוא ןייטשקיד

 יירט ןזיא רע ןוא רוקמ ןשידיי ןייז ןופ טדמערפעגפא טשינ לגניי

 רוטלוק ןוא ךארפש ןייז ,קלאפ ןייז ,עביל רעטשרע ןייז ןבילבעג
 ךָאנ גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד וצ ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה רע ןוא

 | .געט עטשרע עריא ןיא

 לוש-גרעבנענָארק יד טקידנעעג טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןגָנֹוי א ראפ

 ןטפעשעג יד ןיא ,טפאשנעטמאאב רעכיוה רעד ןיא ןיירא זיא ןוא

 וצ ןעוועג טכייל טשינ ןטייצ ענעי ןיא זיא ,רעזייה-סלדנאה ןוא

 ,טסינויצ א ןייז

 -ימאד טלאמעד ןבאה ןליופ ןיא ןבעל ןשירחוס ןשידיי םעניא

 ןבילבעג זיא סָאװ דיי רעשידיסח רעד : ןפיט עקידרקיע ייווצ טרינ

 עסיורג טריפעג ןבאה ייז ןופ ךס א םגה ,טלעװ רעשידיסח ןייז ןיא

 .עטנעגילעטניא ןדיי ןוא ,טלעוו רעשידיי טשינ רעד טימ ןטפעשעג

 ןבעל ןשידיי ןלענאיצידארט םענופ סיורא ןענעז סאוו ,םיליכשמ

 טגינעג ןעװעג ןענעז ייז ןוא שיליופ םייהרעדניא טדערעג ןבאה

 יד ןופ טפאשנעטמאאב רעשידיי רעד ןשיווצ ךיוא ; עיצאלימיסא וצ

 ןבאה סאוו ,עטמאאב ןעוועג ןענעז ןקירבאפ ןוא רעזייה-סלעדנאה

 טדערעג ,הביבס רעשידייילענאיצידארט רעייז ןיא טקעטשעג ךאנ

 -סנעבעל רעייז טימ ןוא ,סעטאפאק ןגארטעג וליפא ןוא ,שידיי

 רעייז ןופ ןדיי יד ןופ טעדיישרעטנוא טשינראג טימ ךיז רעגייטש

 ךיא ןעוועג ליקמ לסיבא רשפא ןבאה ייז סאוו םעד רעסיוא ,הביבס

 ןעוועג זיא ךארפש רעייז סאוו עטמאאב ןוא ,ןיד ןיא ןוא תווצמ

 ןעוועג ןענעז ייז ןוא שיאעפארייא טדיילקעג ךיז ןבאה ,שיליופ

 ,עיצאלימיסא וצ סלייטנעטסערג ,טגיונעג

 ןופ העפשה יד קראטש ןעוועג זיא עטמאאב עטשרע יד ןשיווצ
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 רוד ןיימ ןופ

 עיצאלימיסא רעד ןוא .ס.פ,פ רעד ןופ --- עטצעל יד ןשיווצ ,"דנוב.

 .ןעגנוריטַאש עריא עלא ןיא

 םיא טאה לצרעה סאוו ,םראפ רעיינ ןייז ןיא םזינויצ רעד

 ראנ ןטייז עלא ןופ המחלמ א ךיז ןגעק טאהעג טאה ,ןבעגעג

 ןבָאה ןוא ,קנַאדעג ןשיטסינויצ ןופ רעגנעהנָא ןעוועג ןענעז עקינעוו

 ןענעז סאוו ןשטנעמ יװ ערעדנא יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןעזעגסיוא

 טראס א עיזאטנאפ רעקיד'הנושמ א סעפע ןופ ןראוועג טפאכראפ

 טשינ לסיבא ,קיטייצכיײלג "?עקינעפשרעדיוװ-טכיל, ןוא "םיסרוקיפא,

 ,שממ סעקיעהעדירסח ןוא דנאטשראפ ןראלק םייכ

 עשראוו ןיא טעדגירגעג ןבָאה ּפיט ןטייווצ םענופ עטמַאַאב יד

 סאוו ,תורבח עטלייצעג יד ןופ ,ףליה רעקיטייזנעגעק ראפ הרבח א

 ןעועג זיא הרבח יד .ןדיי רַאֿפ טביולרעד טָאה טכַאמ עשיסור יד

 ןופ רטנעצ רעד ,עיצאלימיסא רעד ןופ ןלייזטפיוה יד ןופ ענייא

 א ןעוועג ןזיא ןאמצייו .טפאשנעטמאאב רעשדיי רערעכעה רעד

 רע זיא טייצ עסיועג א ןוא הרבח רעקיזאד רעד ןופ דילגטימ

 ןוא םזינויצ ןראפ טפמעקעג טראד ןוא וויטקא רעז ןעוועג טראד

 ,רעריפנא עריא ןופ ןטקעיארפ עשיראטאלימיסא ענעדיישראפ ןגעק
 הרבח רעקיזאד רעד ןופ ,רעדילגטימ יד ןופ לייט רעטסערג רעד

 ןכאמ וצ טכוזעג טאה סאוו ןשטנעמ טראס םעד ןופ ןעוועג זיא

 ליפעג א טאהעג ןבאה סאוו ,רעדיו יד ,ןבעל ןיא ערעיראק א

 ןעזעג ךיז ןבאה ,קלאפ ןטסארפ ןופ טיֹונ רעד ראפ רעהעג א ןוא

 רעד וצ ראג רעדא ,טלעװ רעשילױפ רעד ֹוצ עקירעהעגנא יו

 עסיוועג א טאהעג טאה יז ןופ רעצימע ביוא ןוא ,ללכב טייהשטנעמ

 םוצ ןעװעג הטונ רע טאה .,רעטעברא ןשידיי ןטימ גנודניבראפ

 רענייא ןעוועג זיא ןאמצייוו ."דנוב , ןופ חסונ םעניא םזילָאיצָאס

 טמַאטשעג ןבָאה סָאוװ ,ןטנעגילעטניא עשידיי עגנוי עקינעוו יד ןופ
 סאוו ,שילופ ןעוװעג זיא ךארפש רעייז ןוא לטעטש ןיילק א ןופ

 ,רעגאל ןשיטסינויצ םעניא ןסָאלשעגנָא ןטייצ ענעי ןיא ךיז ןבָאה
 ןעוועג זיא ןליוּפ סָאװ ,סעקַאװטיל טקיטלעוװעג ןבָאה םיא ןיא סָאװ
 ךיוא ןוא ,רוטלוק ןוא ךארפש ריא טימ ,דנאל דמערפ א ייז ראפ

 טימ קיד'הנושמ ןוא דמערפ ןעזעגסיוא ייז ןבאה ןדיי עשיליופ יד

 ןוא םיקידצ ןיא ןבױלג רעייז טימ ןוא ,םיגהנמ ןוא שובל רעייז

 .סעיצַאריּפסַא עריא ןוא ןליוּפ וצ טייקטנעַאנ
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 ִצ

 גילעז זיא ןטסינויצ עוויטקא עגנוי עפורג עניילק רעזדנוא ןיא
 ,רעריסַאק רעד ,טעברא רעשיטקַארּפ ןופ ןַאמ רעד ןעוועג ןאמצייוו
 .טעברא רעד ןופ גנוריפסיוא יד טנאה ןייז ןיא ןטלאהעג טאה סאוו
 .טריסנאלאב ןוא רעכיז-טסבלעז ,טמיוצעג ןוא .קיאור קידנעטש
 -ַאּפָארּפילַאנָאיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ עכעלטנייוועג ייב ייס ,יוזא
 -ףאפ ןעוועג ןענעז סאוו םינינע ייב ייס ןוא טעברא עשיטסידנאג
 ןיא ץוש-טסבלעז עשידיי ַא ןריזינַאגרָא סָאד יו ,הנכס טימ ןדנוב
 רךוא טייקיאור ןייז טימ טנעכייצעגסיוא ךיז רע טָאה דימת .עשרַאװ
 ראפ ןקארשעגפא טשינ לאמנייק ךיז טאה רע .טייקרעכיז-טסבלעז
 סאד בא ,הנכס א טימ ןדנובראפ ןעוועג זיא סאוו טעברא ןא
 םעניא גנולמאזראפ א קנעדעג'כ ,ךעלצונ ןוא קיטיונ ןעוועג זיא
 ךיז ןבאה סע רעכלעוו ןיא ,ןדיי רעוועשראוו ןכייר א ןופ זיוה
 ךיוא ןוא ןטארקאמעד ןוא ןטסילאיצאס עשיליופ ךיוא טקיליײטאב
 טלָאמעד זיאס .ןעײטרַאּפ ענעדיישרַאּפ ןופ ןטסילַאיצָאס עשידיי
 -יטנא ראפ טאהעג ארומ טאה'מ ןוא טייצ עקיאורמוא ןא ןעוועג
 עשידיי א ןריזינאגרא ןביוהעגנא ןבאה רימ ,ןעמארגאפ עשידיי

 זדנוא טיירג ןעוועג ןענעז ןזיירק עשיליופ עסיוועג ,ץוש-טסבלעז

 ייב קיטעט רעז ןעוועג זיא ןאמצייוו .טעברא רעד ןיא ןפלעהוצטימ

 ייסַאק רעד ןעוועג זיא רע ,ץוש-טסבלעז רעד ןופ גנוריזינַאגרָא רעד

 עבַאגפױא יד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא םיא ,רעניזַאגַאמ ןוא רער

 יד ןשיווצ רעוועג ןופ גנולייטרַאפ ןוא רעוועג סָאד ןריניזַאגַאמ וצ

 טפעשעג ןקידנעייג טוג א ןיא רעטמאאב רעכיוה א יו .םירבח

 ךיז טגעלפ ןוא ערעדנא יו טלאהעג ערעכעה א טאהעג רע טאה

 ןרעג רעז גנוגעוואב רעד ןופ ןשינפרעדאב יד ראפ ןטסאק ןזאל

 ,טנאה רעטיירב א טימ ןוא

 ןבָאה סָאװ ,יד ןעוועג ןענעז ןכיילג ןייז ןוא ןאמצייוו גילעז
 -אמעד ךעלטלעוװ ,ןכעלמיטסקלאפ ראפ טנעמאדנופ םעד טגעלעג
 ןשיווצ טרילימיסא רעטעפש טאה סאוו ,ןליופ ןיא םזינויצ ןשיטארק
 רעגַאל ןייא טעדליבעג ןוא ןטסינויצ-סעקַאװטיל יד ךיוא ךיז
 ,םזינויצ ןשיליוּפ ןעיירטעג-סקלָאפ שיטַארקָאמעד ןופ

 טאה סאוו עפורג רעזדנוא ןיא רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע
 ןוא עיצולאוער רעשיסור רעטשרע רעד ךאנ ןליופ טזאלראפ
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 ןטג א טואלראפ טאה רע .לארשי-ץרא ןייק ןעוועג הלוע טאה

 ןוא יורפ ןייז טימ קעווא ןשינעלקאוו ןא ןוא ןטסאפ ןרעכיז ןוא

 ,לארשייץרא ןייק ןרעייז דניק ןטשרע

 טַאהעג ןבָאה םירבח ענייז ןוא 1907 רָאי ןיא ןעוועג זיא סע

 ארומ ןבאה רימ .טענייז טירש ןקיזאד םעד עגונב תוקפס עסיורג

 עגאל רערעווש רעקיטלאמעד רעד ייב ,םיא טעוו רעמאט ,טאהעג
 ןומ טעװ רע ןוא ןענעדרַאוצניא ךיז ןעגנילעג טשינ ,דנַאל ןיא

 עלא יד ןופ טכאמעג טשינ ראג ךיז טאה ןאמצייוו .ןעמוקירוצ

 ןיא טצעזאב ךיז טאה רע ,םירבח ענייז ןופ תוששח ןוא תוקיפס

 ןיא םורא טייצ רעצרוק א ןיא .טעברא ןייז ןביוהעגנא ןוא הפיח

 רעד ןיא בושי ןשידיי םעניילק םענופ ןבעל םעניא ןיירא רע

 .ללכב דנאל ןיא בושי ןשידיי םעניא ןוא ,הפיח טאטש-טראפ

 יַאגֹרָא יד ,הילע רעטייווצ רעד ןופ טייצ יד טלָאמעד ןעוועג
 ןעוועג זיא ןאמצייוו ."רמושה , ןוא "ריעצה לעופה , ןופ גנוריזינ

 "אגרא עקירעהעג ןוא ןפאוו ראפ טגראזעג ,"רמושה , ןיא קיטעט

 ןשידיי םעד ןריזינאגרא םייב עשראוו ןיא רעירפ יוװ ,עיצאזינ

 סאוו טעברא רעדעי ןיא טקילײטאב ךיז טאה רע .ץוש-טסבלעז

 ןופ .ָאויג'ררטלוק םעד ןביױהוצפוא קעװצ םעד טַאהעג טָאה

 רעד ןופ גנודנירג רעד ייב טעבראעגטימ ןוא ,דנאל ןיא בושי

 טוג ךיז טאה רע זא ,טכאדעגסיוא ךיז טאה סע ,לוש-לאער רע'הפיח

 "ראפ טוומעג טאה רע רעבא .בושי ןופ ןבעל םעניא טלעצראווראפ

 טאה טעבראעג טאה רע ווו טפאשלעזעג יד ,ןטסאפ ןייז ןזאל

 ןכוז ןעמונעג טאה רע ןטפעשעג עריא ןיא ןעוועג חילצמ טשינ

 בֹושי ןשידיי םעניא עגאל רעקיטלאמעד רעד ייב .,ןטסאפ םעיינ א

 ןאמצייוו .ןכאז עטכייל יד ןופ ןעוועג טשינ סע זיא לארשייץרא ןיא

 רעדורב ןייז םיא טאה עשראוו ןופ .הסנרפ-דמעמ א ןא ןבילבעג זיא

 סורג א ןיא ןטעברא וצ ןגאלשעגראפ םיא טאה'מ זא ,ןבירשעג

 זיולב ,עשראוו ןייק ןרעקוצקירוצ ןסאלשאב טאה רע .זיוה-סטפעשעג

 ןליופ ןיא ןראפשוצפא טרעלקעג טאה רע .טייצ רעסיוועג א ףיוא

 "טסבלעז א ךיז ןפאש וצ ןכעלגעמרעד םיא לאז סאוו ,טלעג עמוס א

 .לארשי-ץרא ןיא טייקכעלגעמיץנעטסיזקע עקידנעטש-

 רעדיוו םיא רימ ןבאה ,עשראוו ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו -

 רעטיױו ךיז טאה רע ןוא זיירק רעודנוא ןיא ןעמונעגניירא

232 



 םיובנירג קחצי

 טלאמעד רעבא ןעוועג .טעברא רעשיטסינויצ רעד ןיא טקילייטאב

 ןוא עיצקאער רעד ןופ טייצ יד ,דנאלסור ץנאג ןיא יוװ ןליופ ןיא

 ,עטצענערגאב א ןעוװעג זיא טעברא עשיטסינויצ יד

 תליחת ךיז ןבָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ביױהנָא םייב
 דנאלסור ןיא ןדיי יד ייב ןטייצ ערעסעב ףיוא ןעגנונפאה טקעוורעד
 "ףעביא לדער סאד ךיז טאה דלאב רעבא ,ןליופ-שיסור ןיא ןוא
 שראמראפ רעד ןוא רעטילימ ןשיסור ןופ תולפמ יד .טיירדעג
 יז ןא ןדיי ףיוא םילובלב ֹוצ ןעוועג םרוג ןבאה ,ןשטייד יד ןופ

 ךיז טאה'ס .וו.אא יײז ןפלעה ייז זא ,ןשטייד יד וצ הטונ ןענעז
 רעשידיי רעד ןופ םישוריג ,רארעט רעשידיי-יטנא ןא ןביוהעגנא
 .ןלייטרוא:טױט ,עשראוו םורא ךעלטעטש יד ןופ גנורעקלעפאב
 יד ,עיצאנגאטאס עכעלטפאשטריוו יד ןעוועג זיא עטסגרע סאד
 ןטפעשעג ךס א .קראמ ןשיסור ןטימ ןעגנודניבראפ עטכאוושעגפא
 ןטסאפ א ןא ןבילבעג רעדיוו זיא ןאמצייוו .ןסאלשעג ךיז ןבאה

 ףןיירא דנאל ןיא טרעקעגקירוצ ךיז ןבאה רעדניק ןוא יורפ ןייז

 ךאנ ןעמוקכאנ טלאזעג טאה רע .המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןראפ

 ןבילבראפ זיא רע ןוא המחלמ יד ןכארבעגסיוא טאה אד ןוא יז
 טעברא-ספליה עסיורג יד ןבױהעגנא ךיז טאה סע .עשראוו ןיא
 ןאמצייוו .רעטרעניוו ערעייז זופ ענעבירטראפ ןוא םיטילפ יד ראפ

 טגנאלראפ טאה סאוו ,טעברא רעד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טאה

 טאה'מ ןוא טייקנעבעגרעביא ןוא ןעיורטראפ ,טייקיאעפ-ריזינאגרא

 ןראטקאפ-טכאמ יד טימ ןייגמוא ןיא ןענעקסיוא טפראדאב ךיוא ךיז

 | ,עשישטייד ןוא עשיליופ

 המחלמ טלעוו רעטשרע רעד ןיא ,עיצאפוקא רעשטייד רעד תעב

 טרעטייוורעד לסיבַא ךיז טָאה טנָארפ רעד יוװ םעד ךָאנ ,ןליױּפ ןיא
 טאה ,ןריזילאמראנ ןעמונעג זיא סע יו ךיז טאה ןבעל סאד ןוא

 טאהעג טאה סאוו ,טעברא עשיטסינויצ יד ןביוהעגנא רעדיוו ןעמ

 -יצרעד ,רעלענאיצאזינאגרא ראפ ןטייקכעלגעמ עיירפ טלאמעד

 | | .טייקיטעט .וו.א.א רעשירש

 -ןטואקס רעשידיי רעד ןופ שארב טלעטשעג ךיז טָאה ןַאמצייוו

 'טזייוו ,"ריעְצה רמושה , ןבעגעג ןעמאנ א ךיז טאק סאוו ,גנוגעוואב

 "רמושה,, םעד וצ טנעמיטנעס ןוא טייקנעדנובעגוצ רעד בילוצ ,סיוא
 דוא ימ ךסַא טעמדיוועג םיא טָאה ןאמצייוו סָאװ ,לארשייץרא ןיא
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 רעד ןענַאטשטנַא רעטעּפש זיא גנוגעוואב רעד טָא ןופ .טפַאשביל

 ןעזעג רעטעפש טאה ןאמצייוו םירבח סנעמעוו ,"ריעצה רמושה,

 רעד ייב ,המחלמ רעד ךאנ .דנאל ןיא טעברא יובפיוא רעד ייב

 זיא ,טאקיפיטרעס ןטשרע םעד קידנעמוקאב ,טייהנעגעלעג רעטשרע

 ךיז ,לארשייץרא ןייק ןרָאפעגקירוצ עילימַאפ ןייז טימ ןַאמצייוו

 ,ןזָאלראפ קילייווטייצ טָאה רע סָאװ ,דנַאלמייה ןייז ןיא טרעקעגמוא

 ראפ ןטכיזסיוא ןַארַאפ ןענעז סע יצ ןליפא קידנעסיוו טשינ לָאמטָאד

 .הסנרפ ןוא טעברא טראד ןעמוקאב וצ םיא

: | 
 -ַעגנָא יינספיוא ךיז טָאה לארשייץרא ןיא הפוקת-סנעבעל ןייז

 יד) "םידיצה דעו, ןיא טעברא ןעמוקַאב סגנַאפנָא טָאה רע ,ןביוה
 עגַאל ןייז .(לארשי-ץרא ןיא ץנַאטנעזערּפער עשיטילָאּפ עשיטסינויצ
 ,יורפ ןייז ןופ טעברא רעד קנַאד א רָאנ ,ערעווש א ןעוועג זיא
 א ןראוועג טכעלגעמרעד עילימאפ רעד זיא .עקטסיטנעד א
 ןופ רעטייל ןרָאװעג רע ןיא רעטעּפש .ץנעטסיזקע ענעדײשַאב
 א "טקינעפ, טּפַאשלעזעג-סגנורעכיזראפ רעד ןופ עיליפ רעד
 עטוג ןיא יו ערעווש ןיא .עטרעכיזעג א ןעוועג ןיא הסנרפ ןייז
 ןוא תוחוכ ענייז ןעמדיו וצ טרעהעגפיוא טשינ רע טָאה ,ןטייצ
 םעד ףיוא ,סרעדנוזַאב ,טעברא עכעלטּפַאשלעזעג ראפ עיגרענע
 יילטאב ךייוא רעבא ךיז טאה רע ,טייהרעכיז ןוא הנגה ןופ טיבעג

 ;נוריזינאגרא ,גנואיצרעד ןוא רוטלוק :טעברא ערעדנא ןיא טקיל
 ,ןבעגרעביא ןוא יירטעג ןאטעג ץלא .ערעדנא ןוא ןזעוו"-קנאב ןופ
 .טפאשרעה ןוא דובכ ןייק טגנאלראפ טשינ ןוא ךיז טגיובעג טשינ
 עטסקיאור יד ןעוועג ןענעז "סקינעפ , ןיא טעברא ןייז ןופ ןראי יד
 טייצ ןענעמדיוו טנעקעג טאה רע .ןבעל ןייז ןיא עטסכעלקילג ןוא
 ףסקאװעגסױא ןענעז רעדניק יד ,טעבראיללכ ראפ תוחוכ ןוא
 ןייז ראפ טפאשטריוו ענעדיישאב א ןעיוב ֹוצ חוככ ןעוועג זיא רע
 .היבחר ןיא רעטכאט ןייז ראפ זיוה ןיילק א ןוא ,דנומ"לת ןיא ןוז
 טפאשלעזעג יד .טרעקעגרעביא לדער סאד ךיז טאה רעדיוו ןוא
 ,ןטסאפ םעד ןראלראפ טאה ןאמצייוו .טריטארקנאב טאה "סקינעפ,
 עצנאג סאד טלאצעגקירוצ טשינ טאה'מ עכלעוו ,עטרעכיזראפ יד
 וצ תונעט טאהעג ןבאה ,טריטסעװניא ןבאה יײז סאוו טלעג
 ןופ רעמיטנעגייא רעד ןעװעג טלָאװ רע יוװ ךיילג ,ןענַאמצייוו

235 



 םיובנירג קחצי

 ןריֿפסױא טזומעג טאה סאוו רעטמאאב א טשינ ןוא "סקינעפ;
 ערעווש ןעמוקעג ןענעז רעדיוו .גנוטייל רעד ןופ ןוויטקעריד יד
 ןעגנוגנערטשנא עסיורג טכאמעג טאה רע ,ןענאמצייוו ראפ געט
 .ףעגנולעג טשינ םיא זיא'ס ןוא םעלק רעד ןופ ןגירקוצסיורא ךיז
 ןפלעה וצ טנאה א ןקערטשסױא טלאוועג טשינ טאה רענייק
 רעטריטָארקנַאב רעד ןופ ךיז טזָאל סע סָאװ ךָאנ ןעװעטַאר
 ןראוועג טמיטשאב זיא רע ןעוו ,רעטעפש .טפאשלעזעג-סגנורעכיזראפ
 .הנגה רעד ןופ באטש םעניא תונכוס רעד ןופ רעלארטנאק סלא
 ,ןראוועג רעסעב בצמ רעשימאנאקע ןייז זיא

 ןסירעגרעביא טשינ רע טאה ןטייצ ערעוועש יד ןיא ךיוא
 יירטעג דימת יװ ;טייקיטעטיללכ ןופ טיבעג ןפיוא טעברא ןייז
 ,ןטסולג טפאשרעה ןוא דובכ רעדא סערעטניא ןקיצונעגייא ןא ךעלרע

 טאה סאוו טסיניצ א םענייא ןופ עטכישעג יד זיא אזא טא
 ןעװעג זיא רע םגה .תורוש עטשרע יד ןיא טפוטשעג טשינ ךיז
 -סינויצ רעד ןופ טנעדיזערפ רעד ,ןאמצייוו םייח ןופ רעגאווש רעד
 -ןיצ ןופ ןלייז טפיוה יד ןופ לאמ א ןעוועג .עיצאזינאגרא רעשיט
 טאה ,טפראדאב טשיג רעמ םיא טאה'מ ןעוו ןוא ,טעברא רעשיטסינ
 יד זיא ַאזַא .עלעקניוו ןייז ןיא ,טייז א ןיא טקורעגּפָא ךיז רע
 טאהעג טשינ לאמנייק טאה סאוו ,טסינויצ א םענייא ןופ עטכישעג
 טאה סאוו ,םענייק ףיוא טרעטיבראפ ןעוועג טשינ ,תמוערת ןייק
 ןעוועג זיא רע .,עטוג סָאד ןוא עטכעלש סָאד ןעוועג הבהאב לבקמ
 רעייז ןיא סאוו .םיקידצ ו"ל יד ןופ רענייא יוװ ןגיוא עניימ ןיא
 ,טלעוו יד טריטסיזקע ,הדגא רעד טול .,תוכז
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 יקסוועשילדאפ םהרבא

 (ןדיי עקיד'בוט םוייתבש יד ןופ)

 .טיוט ןייז ראפ ראי קיצנאווצ טימ ךאנ זא ,טלייצרעד טאה'מ

 םיא ןבאה -- .,ראי 68 קידנעייז טלא ןראוועג רטפנ זיא רע --

 "ךעביא טשינרָאג ךיז טָאה רע ,ןבעל סָאד טגָאזעגּפָא םיריוטקָאד יד

 טקרַאטשעג טָאה ןליווסנעבעל רעקרַאטש ןייז ,םעד טימ ןעמונעג
 טא ןוא .,טייהקנארק ןייז ןעועג רבוג טאה ,ץראה קנארק ןייז

 ןופ ןראי ןעוועג ךאד ןענעז ענייז ראי עטקנעשעג קיצנאווצ יד

 "עגנייא שממ ךיז טָאה רע .טעברא רעטגניירטשעגנָא רערעווש

 תוגאד ללכ ךיוא ןוא עטאווירפ ,ענעגייא ןופ לוע ןרעטנוא ןעגיוב

 .ןמארגאפ ןופ ןראי ןעוועג סעפע ךאד ןענעז סע .תורצ ןוא

 ןוא .םיצובק עשידיי עסיורג ןופ תונברוח ,תומחלמ ,סעיצולאווער
 "עג עלא יד ןופ רטנעצ ןיא ןענאטשעג דימת זיא יקסוועשילדאפ

 טלעגנארעג ןוא תונברק יד טימ ןעמאזוצ טקאטייוועג ןוא ןשינעש

 יד ךאנ וצרעד ןוא ,ףמאק ןרעווש רעייז ןיא ייז טימ ןעמאזוצ ךיז

 ךייז ןוֿפ טוט רעד בעל ןטאווירפ םענעגייא ןייז ןופ םירוסי

 רעקיצנייא ןייז ןופ טייהקנארק עראבלייהמוא יד רעטעפש ןוא יורפ

 +ךא .הסנרפ תוגאד ןוא ןיאור רעשימאנאקע :ןאד ןוא רעטכאט

 .רעד ןעוועג זיא סיורג יו ןוא שטנעמ רעד ןעוועג זיא קראטש יו

 ,דיירפ סנעבעל ןייז ןעוועג זיא קיטכעמ יװ ןוא םיא ןיא חוכ-סנעבעל

 .צעעיז זיב ןוא ןגארטוצרעבירא ץלא סאד ןזיוואב טאה רע ביוא

 -רעטנוא טשינ ךיז ,ךיז ייב ןלאפעג טשינ רע זיא געט עטצעל

 םיא טאה ןוא ףוג ןקנארק ןטימ טלעגנאראג ךיז טאה רע !ןבעגעג

 ,ןעמוקעגייב

 ןלַאפעג ןוא ןכָארבעגנייא ךיז טָאה רע ,טריסַאּפ סע טָאה טָא ןוא

 סאוו ,לאווק-סנעבעל רעד ןעגנאגעגסיוא ,םענייז לגנארעג םעניא

 בג



 םיובנירג קחצי

 רעסיורג אזא טימ טמארשעג רע טאה קירוצ גנאל טשינ אד טשרע
 ,טפארק

 םירױטקָאד יד ןופ ץקזוח ןוא רימ ייב ןציז ןעז םיא געלפ'כ
 ,בוטש ןיא ןציז וצ םיא ןהצע ןוא טשינראג ןעייטשראפ סאוו
 ןטאט וצ ,ןבעל וצ ,טעברא וצ ךיז טסייר רע תעב

 ןרעה טשינ ייז טעװ רע ,בוטש ןיא ןציז טשינ טעװ רע ,ןיינ
 טשינ טציא רָאט רע ןינ ,כַאל ןוא ןסַאּפש ןוא ןציז רימ ןוא
 תעב .היול ןייז טימ ןקיטפעשאב טציא ךיז טעװ רעװ ,ןבראטש
 יד ןגעק ףמאק ןטימ ןעמונראפ ןענעז תובשחמ ערעזדנוא עלא
 רעזדנוא ןופ לאעדיא םענופ גנוכעלקריווראפ רעד ןעארד סאוו תונכס
 .םזינויצ ןופ עיצאזילאער יד ,ןבעל

 רעייז טּפאטשראפ ןוא תוחוכ-סנעבעל ענייז טכאוושעגפא טשינ ןבאה ראי ןטצעל ןיא ןשינעשעג יד וצ טסייו רעװ ןוא
 ןופ ןכות רעד ,ןבולג ןייז ןעוועג ךאד זיא םזינויצ רעד ?לאווק
 וצ ןעװעג טכייל טשינ זיא ענייז ןראי עטצעל יד ןיא רעבא .טסימיטפא ןא רוטאנ ןופ ןעועג זיא רע .המשנ ןייז ,ןבעל ןייז
 ,ייברַאפ טעוװ הרצ יד זא ,ןגייצרעביא ןיילא ךיז ןטנעמוגרא ןעניפעג
 יד ןעיירטשעצ ןוא ןעניישפיוא ןוז יד רעד טעװ ךלאב זא
 .סנעקלאוו עצראווש

| 1 
 -טנעבעל ,טומ ןסאגעגפיונוצ ךיז ןבאה יקסוועשילדאפ ןיא

 לופ ןענאטשעג ךיא ןיב לָאמ ליפיוו .טיײקיצרַאהטיײרב ןוא דיירפ
 םעד וצ ךיז טמעג ןענאוונופ ,ןענאטשראפ טשינ ןוא תולעפתה
 -שטנעמ רעד ןופ שינדנעטשראפ ענייפ ןוא עפיט אזא רחוס ןקיזאד
 יד וצ גנואיצאב עקיצראה אזא ,דלודעג ליפ יוזא ,המשנ רעכעל
 ןוא ,טרעטיבראפ ןבעל סאד םיא ןבאה סאוו "םיצקש; יילרעלכ
 רחוס רעד טאה יװ .ףמאק ןשיאעדיא םעניא טניושעג טשינ םיא
 ,טנגוי עקידנעזורב יד ןייטשראפ טנעקעג סאג אשנעג רעד ןופ
 -טיױרא ריא ראפ ,טסייג ןעיירפ ריא ראפ קידנעבאה ארומ טשינ
 ערעייז ןרעהסיוא טגעלפ רע 1 טייקשירענאיצולאווער ריא ןוא ?טייק
 ןגעלעג זיא רעקיצראהטוגא לכיײמש א ןוא דייר "עכעלקערש,
 ףייטשראפ טנעקעג טשינ ןפוא םושב טאה רע .טכיזעג ןייז ףיֹוא
 יז ןגעק ןעמ טריפ סאוו ראפ ,ייז ףיֹוא זייב ןעמ זיא סאוו ראפ
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 רוד ןיימ ןופ)

 .םויגויצ ןראפ ןבעל רעייז ךאד ןביג "םיצקש יד טא ,ףמאק א

 ליוו סָאװ ,ןעיוב ,טרָאד ןטעברא ,לארשייץרא ןייק הלוע ןענעז

 .םזילאיצאס ןראפ ןקארשעג טשיִנ ךיז לאמנייק טאה ?ייז ןופ ןעמ

 זיולב ןלייצרעד טנעקעג ןבאה "דנוב , ןופ ןטסיוװיטקא עטלא יד

 ןשיטסיניצ םוצ .ןטייצ עשיראצ יד ןיא גנוריפפיוא ןייז ןגעוו סטוג

 בילוצ ,ץרא-ךרד ןרעדנוזאב טימ ןגיוצאב ךיז רע טאה םזילאיצאס

 קוה ןוא טסאפשעג ןעמ טאה עניײז גנואיצאב רעקיזאד  רֶׁשֹד

 .הילע רעטרעפ רעד ןופ הפוקת רעד ןיא םיא ןופ טכַאמעג

 םיתב-ילעב עשידיי רוד םענעי ןופ ןוז א ןעװעג זיא רע

 .ןעמאזוצ ןבעל ןשידיי םעניא ןעמוקעגפיוא ןוא ןסקאוועג ןענעז סאוו
 ןוש .גנוגעוואב-סגנובעלפיוא רעשידיי רעד טימ ,םזינויצ ןטימ

 ןופ ןוא רעקידלעצרָאװ א ןעוװעג םזינויצ ןייז זיא ביֹוהֹנָא ןופ

 יד ךיז ןבאה טייצ רעד ןופ ףױל ןיא רעבא ,םעגראפ ןטיירב

 רעטיירב ךאנ טנאזיראה רעד ןוא טפיטראפ רעמ ךאנ ןלצראוו

 ןפירגאב ןיא ןטכארט וצ טנרעלעג ןבאה ענייז רודה-ינב יד .ןראוועג

 ,קלאפ סיורג א ןופ רעדניק יוװ ןקריוו וצ ,םוטנדיי-טלעוו ןופ

 ןעיב ןופ עבאגפיוא עלאסאלאק א ךיז ףיױא ןעמונעג ןבאה סאוו

 ןופ ןעיירפאב וצ ךיז יו ןענאטשראפ ןבאה יײז .טלעו עיינ א

 טלעגנארעג ךיז ,ערעדנא ראפ טיובעג ,ןסערעטניא ענעגייא עגנע

 טייקיטכערעג ךאנ ןעגנוכוז ערעייז ייב ןוא ,ערעדנא ראפ ןטילעג ןוא

 רעייז ןסעגראפ ייז ןגעלפ ,גנואיינאב ןוא הלואג ,רׂשי ןוא

 ןעוועג זיא המשנ עקיד'תבש רעייז .סערעטניא ןטאווירפ ,ןרעדנוזאב

 םוצ ןעמוקעג ןענעז ייז .טייקידעכאוו ןופ םגפ ןדעי ןופ ןייר

 .ןדיי עקיד'בוטיםוי"תבש יד טא .המשנ רעקיד'תבש א טימ םזינויצ

 ןבױלג רעייז טימ ןסקאוועג ןענעז ,ןפורעגנא יז טאה ץרפ יו

 רעד ןופ סמערוטש עזיב עלא ןטלאהעגכרוד ןבאה ןוא קרעוװ ןוא

 .טייצ רערעווש
 צ

 ןשיטילאפ ןופ רוד ןטשרע םוצ טרעהעג טאה יקסוועשילדאפ
 םענופ ןראועג טפאכראפ זיא סאוו ,רוד םעד טא ֹוצ ,םזינויצ

 לצרעה יוװ ,םזינויצ םענופ ןטנָאזירָאה עטיירב ןוא גנוווש ןש'הכולמ

 -ינב ענייז עלא ראפ יוװ ןיקסוועשילדאפ ראפ ,טרימראפ םיא טאה

 רעסױרג רעד ןופ ןטנאזיראה טנעפעעג םזיניצ רעד טאה ,רֹודה
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 םיובנירג קחצי

 רענעלפ עסיורג ןופ ןעגנואיצאב עשיטילאפ ןופ טלעװ יד ,טלעוו

 ךיוא ןביױה ןדיי רימ ווו "קיטילאפ ךיוה , ןופ ,קרעוו עסיורג ןוא

 טעבראניילק יד ייס ,עניילק רעז א םגה ,לאר עסיוועגא ןליפש ןא

 "וימ שי'תיבהיילעב יד ןוא טײקנעסָאלשעגּפָא יד ייס ,ןויצ-תביח ןופ

 "ךחא ןופ טייקיטכיזרָאפ ןוא טיײקנעטלַאהעגקירוצ ,טייקיד'בש

 .םיא ראפ דמערפ ןבילבעג ןוא ןגױצעג טשינ םיא ןבאה םוימעה

 טייוו קידנעטש ןוא ןלצרעה טימ ןעגנאגעגטימ זיא יקסוועשילדאפ
 רעריפנא רעקיטסייג סנעמעוו םיא ןגעק עיציזאפא רעד ןופ ןעוועג
 ןייז ןוא ןלצרעה ןבילבעג יירט זיא רע .םעה-דחא ןעוועג זיא סע

 .ןפאשעג טאה רע סאוו גנוגעוואב רעסיורג ןייז ןוא םזינויצ ןסיורג

 טייקכעלטייהנייא ןוא טייקצנאג רעד ןופ דיסח א ןעװעג זיא רע

 טלעטשעג ךיז טאה רע רעבא ,עיצאזינאגרא ןוא גנוגעוואב רעד ןופ

 "אק, ןימ א ןריפניירא ןלעוו ראפ ,ןאספלאוו ןצ עיציזאפא ןיא

 | ,םזינויצ םעניא ?טסייג ןלעיצרעמ

 םעד ףיוא ןעוועג ץלאטש וליפא ןוא רהוס א ןעוועג זיא רע
 רעכעלטנערא סלא םענייז ןעמאנ ןטוג םעד ףיוא ,םענייז ףוראב
 םישזער ןשירחוטס ןימ א ןריפנייא ןגעג ןעוועג רעבא זיא רע ,רחוס
 יד זא ןענאטשראפ טאה רע .גנוגעוואב רעשיטסינויצ רעד ןיא
 עטריטנאלאט ,עטנעגילעטניא ךרוד ןרעװ טריפעג ףראד גנוגעוואב
 .ערעדנא יד ןרעטסייגאב ןוא ןרירעפסניא ןענעק סָאװ תוחוכ

 עקניל יד וצ טנעאנ לסיבא ןעוועג אקווד רע זיא רעבירעד
 זַא םעד רעביא טכַאװעג טָאה רע .םֹזיניצ םעניא ןזיירק
 -תונברק ןוא ןערב ןשיטסילאעדיא ,טייקנעבעגרעביא ןופ טסייג רעד
 ןטלאהעג סע טאה רע ,גנוגעוואב רעד ףיוא ןעור לאז טייקטיירג
 ,ןפאוו ןטסוויטקעפע עמאס םעד ראפ

 ןעועג .שטנעמיספמאק ןייק ןעוועג טשינ זיא יקסוועשילדאפ

 א ןעװעג זיא םזינויצ ןייז רעבא .םעד ראפ קיצראהטוג ליפוצ

 רעד ןגעק ףמַאק ןופ ןָאפ יד ןביוחעגפיוא טָאה רע .רעשירעפמעק

 ,הלהק רעוועשראוו רעד ןיא טקיטלעװעג טאה סאוו עיצאלימיסא

 ןוא ןטסילאמינימ יד וצ טרעהעג טשינ םזינויצ ןיא ךיוא טאה רע

 טנָארפ ןשיטסינויצ-ייטרַאּפ ךעלרעניא ןפיוא יוזא .ןידה קידצמ

 ןוא גונלעטש רעכעלטנייפ רעד ןגעק לגנארעג ןיא ךיוא יוזא ןוא

 | ,טכאמ-טאדנאמ רעד ,דנאלגְנע דצמ ןעגנולדנאה עטכערעגמוא

240 



 רֹוד ןיימ ןופ

 ןיירא בוטש ןיא יקסוועשילדאפ וצ טריפעגניירא ךימ טאה ץופ

 ךָאנ בָאה'כ .טנעדוטס רעגנוי ַא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו טלָאמעד ךָאג

 ןעזרעד ץרפ טאה סעכלעזא סאוו ,ןענאטשראפ טשינ טלאמעד

 ךימ קיטױנ ראפ ןענופעג רע טאה סאווראפ ,רחוס ןקיזאד םעניא

 .ןענעקאב וצ םיא טימ

 ןוא טנאקאב רעטנענ ךיז םיא טימ רעטעפש ךימ באה'כ ןעוו

 ךיא סאוו שטנעמ א טקעלפטנא רימ ראפ ךיז טאה ,טעדניײרֿפאב

 ןעוועג רימ ןענעז טלָאמעד טניז ,טרעדנווואב ןוא ןעמוקַאב ביל בָאה

 ןוא ןדייל ,שינעלגנַאר ןוא טעברא רעקיד'תופתושב ןיא ןדנוברַאֿפ

 .ךיירפ יו ןדייל רעמ ,דיירפ

 -םויתבש יד ןֹופ קנעדנא רעד ןרעװ ןשאלעגסיוא טשינ לאז

 ,גנוגעוואב רעשיטסינויצ רעד ןיא ןדיי עקיד'בוט
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 עטיוועל ןאעל

 ןטשרע םעניא ,ןעטיועל טימ טנעגעגאב ךימ באה'כ ןעוו

 ינויצ א ןעװעג ןיוש רע זיא ,עשראוו ןייק ןעמוק ןיימ ךאנ ראי

 יד ןטיירפשראפ ןיא טקיליײטאב שיגרענע ךיז טאה סאוו ,קיתוו

 .סערגנאק ןטייוצ ןראפ קנאבילאינאלאק ןשיטסינויצ ןופ סעיצקא

 יֵנָא יד ןופ רענייא ןעוועג רֹע זיא טשינ תועט ןייק באה'כ ביוא

 ראפ ןעכייצ א ראפ טנידעג טאה סאוו ,עיצקא רעד ןופ רעריפ

 -קארפ רעד ןוא םזינויצ ןראפ ןסאמ עשידיי יד ןופ עיטאפמיס רעד

 .עיצאזינאגרא רעטעדנירגעג-יינ רעד ןופ טייקיאעפ-סגנוטסייל רעשיט

 -ראפ ךיז ןבאה סאוו עלא ןעוו ןוא ,ןעגנולעג זיא עיצקא יד

 ערעייז ןעמוקכאנ ןעװעג ןלאז סעיצקא יד ןפיוק וצ טעטכילפ
 רעד ראפ קיטיונ ןעוועג זיא סאוו לאטיפאק רעד טלאוו ץתוביחתה

 -סױואראפ רעד ראפ ךאנ ןיעב ןעוועג קנאב רעד ןופ גנונפערעד

 .םוכס ןרעסערג א ךָאנ ןוא טייצ רענעעזעג

 רעד ןיא ןענאטשעג ןענעז סאוו ,ןטסינויצ עגנוי יד ןשיוװצ

 ענעי ןיא גנוגעוואב רעד ןופ רעוט עוויטקא יד ןופ הרוש רעטשרעצ

 רעטרע עטשרע יד ןופ םענייא ןעמונרַאפ עטיוועל ןָאעל טָאה ,ןראי

 טאה רע .וויטאיציניא ןוא עיגרענע ,טייקנעבעגרעביא ןייז טימ

 רעבא טאה רע ,טעברא רעשיטקארפ ןופ ןשטנעמ יד וצ טרעהעג

 -ילאפ םעניא טייז עשיגאלאעדיא-שיטעראעט יד טצעשעגנירג טשינ

 -נענרעד ךיז רע טָאה רעבירעד .ףמַאק ןכעלטפאשלעזעג ןוא ןשיט

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטנעדוטס עשיטסינויצ עפורג רעזדנוא ֹוצ טרעט

 ערעדנא ,םזינויצ ןשיליוּפ ןראפ ןעגעוו עיינ ןטערטוצסיוא טימַאב

 ,עלעיציפא יד יו

 תונעט לופ ,רענעדירפוצמוא ןא ןעוועג קידנעטש זיא עטיוועל

 עשימרוטש .ןעוטפיוא עסיורג ֹוצ טבערטשעג טאה רע .,קיטירק ןוא
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 ריד ןיימ ןופ

 יגעגייא יד טא .רעייפ םאלפ א יװ ןעוועג דימת ,עלופגנוווש ןוא

 ןופ ,עפורג רעלענאיציזאפא רעד וצ טכארבעג םיא טאה טפאש

 .םזינויצ ןיא ןגעוו עיינ ןופ רעטערטסיוא יד

 םענעעזעגנא ןוא ןכעלגעמראפ א ןופ ןוז א ןעוועג זיא רע

 רעכלעוו ,זיוהסלעדנאה סרעטאפ ןיא טקיטפעשאב ןעוועג ןוא רחוס
 עשיסור ראפ רחוס-ארגנא רעטסערג רעד טייצ עסיוועג א ןעוועג זיא

 ןעגנודניבראפ עטוג טאהעג טאה רע ,ןליופ ןיא תורוחס ליטסקעט

 עיצאזינאגרא רעד ןוא ללכב גנוריפנא רעשיטסיניצ רעד טימ

 יטסבלעז יד ןגארטראפ טשינ טאה רע רעבא .טרפב ןליופ ןיא

 יַנא רעד ןיא טשרעהעג טאה סאוו טייקנעסאלעג ןוא טייקנדירפוצ

 ,רענעלפ ןגאלשעגראפ ,וויטאיציניא טנאמעג קידנעטש .טפאשרעריפ

 טזומעג ןבָאה ,םיא ןופ ערעגנוי רימ זא יוזא ,טעטױװיטקַא וצ ןפורעג

 ,ןקיאוראב ןוא ןמיוצ וצ םיא ךיז ןעימאב

 לאפכרוד ןכאנ עיצקאער ןופ טייצ יד ןעוועג זיא'ס ,קנעדעג'כ

 ןופ גנוכאוושפא יד ןוא עיצולאווער רעשיסור רעטשרע רעד ןופ

 "קיל רעד ןוא טיט סלצרעה ךאנ ,טייקיטעט רעשיטסינויצ רעד

 רימ זא טליפעג עלא ןבאה רימ .סיזירק-עדנאגוא םענופ עיצאדיוו

 .גנאגסיוא ןא ןא םעלק א ןיא ןיירא ןענעז

 סע ןוא ייקרעט ןיא עיצולאווער יד ןכארבעגסיוא זיא טא ןוא
 עיינ ךיז ןפאש סע זא ,טכאדעגסיוא טנעמאמ א ףױא ךיז טאה

 .םעלק רעד ןופ ןייגוצסיורא ןטייקכעלגעמ עשיטילָאּפ
 "ראפ-טיירב א ןביוהנא ךיילג ףראד'מ זא ןטלאהעג ןבאה רימ

 "רֶא ףראד'מ .לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא סרעדנוזאב ,עיצקַא ענעטסאמ
 עיצַאזינַאגרָא ןוא חוכ א טרָאד ןפאש ,ייקרעט ןיא ןדיי יד ןריזינַאג
 זיא סע .הנידמ רעקיזָאד רעד ןיא םזינויצ ןראפ ןפמעק לאז סאוו

 ןדנירג ןטערטוצ ךײלג ףראד'מ זא ,ראלק זדנוא ראפ ןעוועג
 ןוא ןעגנובערטש ערעזדנוא ןריגַאפָארּפ ןלאז סאוו ,ןעגנוטייצ

 ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא סע .ץוח יפלכ ןוא םינפ יפלכ ןעגנורעדָאפ

 רעשיטסיניצ רעד ראפ גָאלשרָאפ ןקיזָאד םעד טימ ןעמוק וצ
 -סנָאיצקַא ןשיטסינויצ ןרעגנע ןראפ ןוא דנאלסור ןיא גנֹוריפנָא

 ,ראטערקעסילַארענעג רעד ןעוועג ןיא וָאלָאקָאס ווו ,טעטימָאק
 עטיועל טאה ,םירובד םתט ןייז טשינ לאז גַאלשרָאפ רעד ידכ

 גנורעייטשאב עטשרע יד טיג ןיילא רע זא ןסָאלשאב טלאמעד
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 םיובנירג קחצי

 ןעגנוטייצ ראפ דנָאפ םעד תבוטל לבור טנזיוט ףניפ -- ענייז
 טשינ ןראי ענעי טאה'מ -- םוכס רעשּפיה א ןעוועג זיא סע

 דנאלסור ןיא זױלב טשינ ,ןעלבור רעטנזיוט ןייק טעדנעּפשעג
 טאה עטיוועל ןוא ,ללכב טלעוו רעשיטסינויצ רעד ןיא טשינ ךיֹוא
 זיא טלעג עמוס יד ןוא םיריבג עסיֹורג יד וצ טרעהעג טשינ
 ףגעמראפ טַאוירּפ ןייז ןופ לײט רעטסערג רעד ןעוועג יאדווא
 עמוס טלעג רעטעדנעּפשעג רעד ןוא גָאלשרָאֿפ םעד קנאד א

 -גָאט א לָאפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןרָאװעג טעדנירעג רעטעּפש ןענעז

 טאלבנעכָאװ א ןוא שיזיוצנַארפ ןיא טפירשנעכָאװ א ןוא גנוטייצ

 ןָאסבוקַאי טקילייטאב ייז ןיא ְךיִז ןבאה סע .שיאערבעה ןיא

 עטיירב א ןביוהעגנא ןבאה עכלעוו ,םייהטכיל ןוא יקסניטָאבַאשז

 ,טייקיטעט עשירעיצרעד ןוא עשיטילָאּפ

 סע .הלועפ עטפאהעג יד טכארבעג טשינ טאה טעברא יד

 טשינ ןבאה ןקרעטיגני יד .ןצרעד תובס גונעג ןעוועג ןענעז

 ךיז טלָאװעג טשינ ךיוא ןוא זדנוא וצ ןעיורטרעפ ןייק טַאהעג

 ,זדנוא בילוצ רעבַארא יד טימ ןסיירנייא

 עװקסָאמ טימ עטיוועל זיוה-סלעדנאה ןופ ןעגנודניבראפ יד

 רעד ןופ ךורבסיוא םייב ןיהא רעבירא ןעגנוווצעג םיא ןבָאה

 טפעשעג סאד טריפעג טאה עטיוועל ןאעל .המחלמ-טלעוו רעטשרע
 דַארגָארטעּפ ןיא ןעוועג טלאמעד ןיב ךיא .טיוט סרעטאפ ןכאנ
 ,עווקסָאמ ןיא ןטיוועל טכוזאב לאמנייא טשינ ןוא

 ירָאװ בור'ס יו ןטפעשעג ענייז ןיא ןעוועג חילצמ טָאה רע
 טאה ןוא ,דנאלסור ןייק רעבירא ןענעז סאוו ןדיי רעוועש

 רעלאנָאיצַאנ רעסיורג א ראפ טייקכעלגעמ רעד ףיוא טפאהעג

 ,ןלאפ טעוװ םישזער רעשירַאצ רעד ןעוו ,טעברא רעשיטסינויצ ןוא

 1917 ץרעמ ןיא עיצולָאװער יד ןכארבעגסיוא טאה טא ןוא

 ןעזעג ןבאה ייז ןעוו ,עט'מולחראפ יו ןעגנאגעגמורא ןענעז ןדיי

 ןבאה סאוו ןעגנוצנערגאב ןוא טייקיזָאלטכער ןופ לוע רעד יו

 ןרָאװעג ןכָארבעצ זיא רָאי טרעדנוה רעביא ייז ףיוא טקירדעג

 רעשיטסיניצ רעד ןיא ןפרָאװעגנײרא ךיז טאה עטיוועל

 טאה רע .טייקנעבעגרעביא ןוא עיגרענע רעצנאג רעד טימ טעברא
 ןגעמראפ ענעגייא סאד ןרעכיזראפ וצ ערעדנא יו טגראזעג טשינ

 ,טעבראיללכ טימ ןוטראפ ןעוועג רֹאנ
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  ףוד ןיימ ןופ

 יד ןופ טעטימאק-לארטנעצ םעניא ןראוועג טלייוועג זיא רע

 ןלעטשפיוא ןיא טקילײטאב ךיז ןוא דנאלסור ןיא תולהק עשידיי

 -ארפא טפראדאב טאה סאוו -- עמָאנָאטױא עלאנָאיצאנ שידיי יד

 יד ןופ גנולמַאזרַאֿפ רעקידנעריאוטיטסנָאק רעד ןופ ןרעוו טריב

 טשינ ןעגנונּפָאה יד ןענעז טסווװאב יו .דנאלסור ןיא רעקלעפ

 "בא ךיז טאה עיצולָאװער עשיטסיװעשלָאב יד .ןראוועג טליפרעד
 זיא סָאװ רָאי ןטשרע ןכָאנ דנַאטשרעדיװ ןקיטכעמ א ןיא ןסיוטשעג
 -גירג יד ןביירטעצ ןכאנ ןוא ,קיאור גיסעמשינעטלעהראפ ןעוועג
 "פיונוצ ךיז זיא יז ןעװ גאט ןטשרע םעניא ,גנולמַאזרַאפ-סגנוד

 .גירקררעגריב | ןוא רָארעט א ןכארבעגסיוא טאה סע .,ןעמוקעג

 | ,דנאלסור ץנאג טציילפראפ ןבאה טולב ןכייט

 ןכָארבעגנעמַאזוצ ךיז ןבאה תודוסייסנעבעל עקיטציא זיב יד

 .  ײנאלסור ןיא רעגריב ערעדנא עלא ייב יוװ ןדיי ייב
 "שטייד טגיזאב תוכולמ-ברעמ יד ןבאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ןעמוקעגקירוצ זיא עטיוועל ,ןרָאװעג טיײרפַאב זיא ןליוּפ ןוא דנַאל
 רע סָאוו ,ןבעל- סטפאשטריוו םעניא ץַאלּפ ןייז רעבָא עשראוו ןייק

 רעד ןופ 'טנַאטנעזערּפער סלא המחלמ רעד ראפ ןעמונראפ טאה

 טשיג .ךיז טייטשראפ ,רע טאה .עירטסודניא-ליטסקעט רעשיסור
 ןשיווצ ןעגנודניברַאפ עכעלטפַאשטריװ יד .ןעמענרַאפ רעמ טנעקעג

 א טנעמַאדנפ א יװ טנידעג ןבָאה סאוו ,דנאלסור ןוא ןליֹוּפ
 ןופ גנוקיטסעפראפ ןוא גנולקיווטנא רעשימָאנָאקע רעד ראפ סיזַאב

 ןסירעגרעביא ןצנַאגניא ןענעז ,המחלמ רעד ראפ ןדיי עשיליוּפ יד

 "גייא זיא ןדיי יד ןופ דלעפ טעברא עשימָאנָאקע סאד .,ןרָאװעג

 ךעלרעניא ןֿפױא זיולב טצענערגאב ךיז ןוא ןראוועג ןעּפמורשעג

 סַאלק-סלעדנַאה הרעשידיי רעד טָאה רעדיװ ָאד .קרַאמ ןשיליוּפ

 ןענאטשעג זיא םיא רעטניה סאוו ,טנערוקנָאק ןקראטש א ןעמוקאב
 ךפַאש רצ ןטייקכעלגעמ עלא טימ טימאב ךיז טאה סאוו ,טכַאמ יד

 עשיליומ ןשטנעמ-סטפעשעג ןוא םירחוס עשיליוּפ ןופ סָאלק א

 ַא ןבױהעגנָא ןוא ןבעגרעטנוא טכיײל יוזא טשינ ךיז ןבָאה ןדיי

 םעד ןיא טקילײטַאב טשיג לאמ סאד ךיז טאה עטיוועל ,ףמַאק

 -ויצ א ,דלעפ-טעברא טיירב א ךיז ראפ ןענופעג טאה רע ,ףמַאק
 וטעגניירא ןעוועג זיא רע ןכלעוו ןיא ,סקידלארשי-ץרא ,שיטסינ
 -לארשיץרא ןופ שארב ןענַאטשעג זיא רע ,ןבעל ןוא בייל טימ
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 םיובנירג קחצי

 זיא סאוו ,עניַארקוא ןוא ןליוּפ ןופ הילע יד טריפעג ןוא טמַא

 סנעמעוו ,הילע רעטרד רעד ןופ ןשטנעמ יד .ןליופ ךרוד; ןעגנאגעג
 ןענופעג ןבאה ,עשראוו ךרוד טריפעג טאה לארשייץרָא ,ןייק געוו

 ןוא הילע רעייז ראפ טגרָאזעג טאה סאוו ןשטנעמ- א םיא ןיא

 -ערטש ןוא ןעגנוגנערטשנא ערעייז רַאפ ףתוש א ,ןשינעפרעדַאב

 טגעלפ עטיוועל תובהלתה א ראפ סאו טימ קנעדעג'כ ,ןעגנוב

 טקישעג ןענעז סאו ,ךעלדיימ ןוא םירוחב יד ןגעוו ןלייצרעד

 ,לארשייץרא ןייק טמא-לארשייץרא םעד ךרוד ןראוועג

 ןיא ןאטעגניירא ןעוועג ןענעז םירבה עניימ ןוא ךיא תעב

 ןיא טכער עשידיי יד ןקידייטראפ ןיא ,טעברא רעשיטילָאּפ"דנאל

 רעייז ןיא ןעמונעגרעביא יקסועשילדָאּפ ןוא עטיוועל ןבָאה ,ןליופ

 ,םינינע לארשי-ץרא ןוא עשיטסינויצ-ןייר יד ןופ גנוריפנא יד טנַאה

 וצ רעקיאעפ ןטסיימא רעד זיא עטיוועל זא ןטלַאהעג ןכָאה רימ

 ,טעברא לארשי-ץרא רעד

 זירַאּפ ןיא רעייטשרָאפ עשידיי יד ןופ ןצנערעפנָאק ייד וצ
 טשינ זיא זדנוא ןופ רענייק ןוא ןטיוועל אקווד טקישעג רימ ןבאה
 רעטשרע רעד וצ ןָאדנָאל ןייק טשינ ןוא זירַאּפ זיק טשינ ןראפעג
 ךאנ עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ ץנערעּפנַאק רעכעלרעי
 .טשיג טאה זדנוא ןשיװצ גנולייטרַאפ טעברא יד , ,המחלמ רעד
 םוש ןייק וצ טכארבעג טשינ ,תועד- יקוליח םוש ןִייק ןעוועג םרוג
 סָאװ ךיז ןבָאה ןטיוועל ןופ תמוערת ןוא תונעט יִד ,,תמא .דוריפ
 טעדנעװעג ןעװװעג רעבָא ןענעז יז .טקרַאטשרַאפ .העֶמ .לָאמַא
 ,ללכב גנוגעװַאב רעד ןיא םעטסיסיטעברא ןוא בצמ ,םעד ןגעק
 רעד ןופ ָאּפמעט ןקידכעלעמאפ םענופ ןדירפוצמוא ןעוועֶג זיא .רע
  -ראפ ןקידנעכערּפשטנא טשינ ,עיצַאנידרָאָאק ןופ .לעגנַאמ ,טעברא
 דָאטסיה רעסיורג רעד ןופ קילבנָא ןיא ,טיײקיטעט רעד ,ןוֿפ םענ
 סאוו םיא ייב ןראוועג ןענעז סע .-,םזינויצ ןרָאפ העש ,רעשיר
 | ןעמוקאב וצ ןעגנורעדָאפ ןוא ןעגנונערטש יד .רעקראָטְש רעמ 2 לאמא

 יא יי " =

 רעד ןופ ןשינעפרעדאב יד וצ טסאפעגוצ .ןייז לא סאו ,םוינאכעמ
 םיא ייב ךיז טאה טלאמעד טניז .העש .רעשירָאטסיה, ..העסיורג
 רעזדנוא בילוצ זא ,קנאדעג רעד .ןריזילָאטסירקסיױא , ןְביוהעגנא



 רוד ןיימ ןופ

 הילע סנעמעוו טימ ,םירוחב עביל יד טא וצ גנוגיינ רעקראטש וצ

 ליפיזא טימ טקיטפעשאב ךיז טאה עטיוועל לארשייץרא : ןייק
 עכעלגעמראפ יד ,ןטסילאטיפאק יד קעווא רימ ןסיוטש ,תובהלתה

 .לארשיישרא ןופ יובפיוא םעד ןלייאוצ טנעקעג ןטלאוו סאוו ,ןטכיש

 דצמ ןעגנורעדאפ ןוא תונעט ,ןקנַאדעג יד טא סָאװ סָאמ רעד ןיא

 ךיז רימ ןבאה ,רעפרַאש ןוא רעקרַאטש ןראוועג ןציעז ןטיוועל

 ןגעו עדעזדנוא זיב ,ןרעדנא ןופ רענייא ןרעטייוורעד ןביוהעגנא

 | | .ןעגנאגעגרעדנאנופ ךיז ןענעז

 עגארפ יד ןרָאװעג טלעטשעג זיא גנונדרָא-גָאט רעד ףיוא ןעוו

 ריא ןיא ןסילשנָא ךרוד ,"ץנעגַא עשידיי, יד ןרעטיירברַאפ ןופ

 י-סיײגַאב ןעוועג עטיוועל זיא ,העפשה ןוא לַאטיּפַאק טימ ןשטנעמ

 רע .גַאלשרָאֿפ םעד טציטשרעטנוא ץראה ןצנאג ןטימ ןוא טרעט

 יסיורא זדנוא טעוו סאוו געֹוו ןקיטכיר םעד םיא ןיא ןעזעג טאה

 ןוא עיסערפעד רעכעלטפַאשטריװ רעד ןופ םעלק רעד ןופ ןריפ

 עיצַאזנַאגרָא עשיטסינויצ יד עכלעוו ןיא ןטייקירעווש עלעיסנַאניפ

 טעוומ זא-ןטלַאהעג טָאה רע .טײצ עצנאג יד ןענופעג ךיז טָאה
 יקעוא ,ןעלטימ-טלעג עקידנעטיײדַאב ןעמוקַאב םיא ךרוד ןענעק

 .עכעלטּפַאשטריוו ,עטגוזעג ףיוא דנַאל ןיא טעבראדיובפיוא יד ןלעטש

 ביק .תודוסי עלעיסנאניפ ןוא

 ײּפַאק ןוא טײלכַאפ ןשטנעימ עשיטקַארּפ ןופ טירטניירא רעד

 יובפיוא סאד ןעיירפאב טעװ גנוטייל "ץנעגא , רעד ןיא ןטסילַאט

 .טפַאשרעה ײטרַאּפ ךוא ,טײקשיטנַאטעליד רעשיאייטראפ רעד ןופ

 -ָאװַאֿפ וצ ןעשטנוװעג טשינ ללכ זיא סע זא ןטלאהעג טאה רע

 ייובפוא רעד ןיא טּפַאשטריװדנַאל יד ןוא ףרָאד סאד ןריזיר
 ןעכעלריטַאנ ןפיוא ןייג ףראד'מ ,טרעקראפ .דנאל םענופ טעברא
 -ָאלָאק עשיטָאטש יד ןציטשרעטנוא ןוא ןקראטשראפ טסייה'ס ,געוו

 .רחסמ עד ןעלקיווטנא ,ירטסודניא ןא ןלעטשפיוא סאד .,עיצאזינ

 : | .ןכַאֿפ עשיטעטש ערעדנא עלא- ןוא

 רעשיטסינויצ רעד ןיא ףמָאק רעפרַאש ַא ןעגנַאגעג זיא סע

 רא ןטױועל ןופ ןעגנואושנָא יד ןשיווצ ןליוּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא
 | .םירבח עניימ ןוא רימ ןופ ןעגנואיושנָא יד

 רעד ןיא טייהרעמ יד ןעניועג וצ ןעגיולעג זיא ןטיוועל
 ןוא ,רעציזרָאֿפ סלא ןראוועג טלייוװעג זיא רע ןוא עיצַאזינַאגרָא
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 םיובנירג קחצי

 רע סאוו תוירחא רעד ראפ דחפ .ַא ןלאטאב םִיא זוא .טלאמעז

 טילקרעכיז-טסבלעז ןייז ףיוא טקוקעג טשינ .ךיז ףיוא ןעמונעג טאה

 טאהעג רע טאה ,רעקיטכיר א זיא געוו ןייז זא ,גנוגייצרעביא ןוא

 ךיז טניפעג רע סאוו ןוטעג טוג טאה רע וצ .,םעד ;ןיא .תוקיפס

 -טימ טאה רע עכלעוו טימ טניירפ עפורג רעד ןופ .ץוחמ טציא

 טליפשעגוצ טשינ םיא טאה לזמ סאד .טייצ .עצנאג :יד ;טעבראעג

 ןליוּפ ןיא עיצַאנינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד טימ- ןריּפנָא;:ןייז ןיא

 ןרעטיירבראפ ןופ קנַאדעג רעד טגיזעג טאה גנגעוװַאב רעד ןיא

 טלעטשעגרָאפ ךיז טאה סע יװ םרָאפ ןיא טשינ רעבָא ןץנעגַא יד

 רע זיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעשיליופ רעד .ןיא : ,עטיוועל

 ןגעק ןעגנווצעג ןעוועג זיא ןוא טייהרעדנימ .רעד .ןיִא .;ןבילבעג

 תע, עּפורג ןייז ןסילשנא ןוא ריא ןופ ןטערטוצסיורא ..ןליוו ןייז

 תלחת ,ןטסינויצ עניימעגלא יד ןופ גנוקינייארַאפ: רעד ןיא -"תונבל

 טעברא רעשיטילָאּפ-דנאל רעד ןיא טקילײטַאבטימ ךיז ירֹע טאה
 יויצ .רעד ןעוו ,רעבא רעטעּפש ,טעטימָאק לַארטנעצ ןשיליוּפ ןופ
 ןיא טלעטשעג .ךיז טָאה ןליוּפ ןיא טעטימָאק-לַארטנעצ: רעשיטסינ
 ייקסדוסליּפ םעד ןופ קיטילָאּפ רעשידיי-יטנא - רעד טימ ףמַאק

 ןסאלשעגנא טיבעג ןשיטילָאּפ-דנאל ןפיוא .ךיז - רע .טאה '?םישזער
 עניימעגלא יד ןופ גנוקינייאראפ רעד ןיא םירבח עשיצילַאג יד וצ

 םוהת א ןוא ,ןעגנאגעגרעדנאנופ ןגעוו יד ךיז ןענעז -יוזא ,ןטסינויצ

 ביוהנָא עמַאס ןופ טניירפ ןוא םירבח ןשיוװצ טנעפעעג ::ךיז טָאה

 יקעװַא ןעזעג ךיז טָאה עטיוועל .טעברא רעשיטסינויצ רעה ןופ

 ראפ ןפַאש טוורּפעג טָאה רע .לעקניוו א ןיא ,טייז א. ןָא ןסיוטשעצ

 "סלעדנאה עקידלארשי-ץרא יד ,ץאלפ-טעברא םענעגייא ןא ךיז

 ןטיירב א ףיוא ריא ךרוד ןייגוצסיורא טּפָאהעג טאה רע-:;רעמַאק
 טשינ םיא טאה החלצה יד ןוא ,טעברא-יובפלוא רעד--ןיא: ףַאילש
 ןגעק גנוגעווַאב-טָאקיָאב יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו :טליֿפשעגוצ
 טעטימָאק םענופ שארב טלעטשעג ךיז רע טאה .,דנאלשטייד-יצאנ

 ןלױּפ ןצעזאב ןכאנ ..קעווצ םעד .וצ ןראוועג ןפאשעג ::זקא.:יסאוו-

 רע ןוא ןטלאהאבסיוא טזומעג ךיז רע טאה ןשטייד -'יד .ךרוד

 רעטשרע רעד ייב .קנארק רעווש טלאמעד ןעוועג ןיוש זיא

 ,לארשי-ץרא ןייק ןעוועג .הלוע רע טאה .טייהנעגעלעג

 טאה רע סאוו ראי רַאּפ עקינעװ יד ןעוועג ןעגעז -'רעֹווש
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 הוד ןיימ ןופ

 ןיא טילפ א יװ ןעװעג הלוע טאה רע ,לארשייץרא ןיא טבעלעג
 -ןיירא ימ ליפ טאה סאוו ,גיהנמ א יו טשינ ןוא ןיירא דנאל
 רעטייוו ךאנ טלאוועג ןוא םענייז קרעוװ יובפיוא םעניא טגעלעג
 טקנעדעג םיא טאה'מ ,דנאל ןראפ טעברא ןוא טסניד ןייז ןצעזראפ
 ןדנירג ןפלאהעג םיא טאה'מ ןוא ןראי עגנוי ענייז ןופ דסח םעד

 ןעגנולעג טשינ םיא ןיא סע רעבא .ץנעטסיזקע ןא ךיז ראפ
 עיגרענע יד םגה ,טרעטשעג םיא טָאה טייהקנַארק ערעווש ןייז
 זגור רעד ןוא ,ןראוועג טכאושעגפא לסיב א ראנ ןיא ענייז

 טכאמעג | םולש הע טאה ,ןזאלעגכאנ ןבאה גנורעטיבראפ ןוא

 טשינ ןפוא ןיאב רעירפ טָאה רע עכלעװו טימ ןכאז ליפ טימ

 ךס א'רדנאל ךיא ןעזעג רשפא רע טאה ,ןכאמ םולש טלאוועג
 "עג טכעלקריווראפ ןענעז סאוו ענייז ןעגנובערטש רוא תומולח

 טימ ןטעומש ' רצ ןעמוקעגסיוא טשיג לאמנייק רימ זיא'ס ?ןראוו

 ,םעד ןגעוו םיא

 ןופ טייקנארק ןייז ןייז רבוג טנעקעג טשינ טאה רע

 = איס 2 גט ,ןבראטשעג זיא רע רעכלעוו

 אהה

 -פיוא ןייז ןוא קלאפ ןופ טסניד םעד טעמדיוועג גנאל-ןבעל א

 טלעוו רֹעד ןֹוּפ קעװא זיא רע ןעװ ןוא .גנוגעוואב סגנובעל

 קלאפה ןייז ןשיווצ ,טאטש רעשידיי רעסיורג רעטשרע רעד ןיא

 יד ראֿפ ןפַאה סגנוטערא ראפ טניד סָאװ ,דנאל ןייז ןיא ןוא

 ךגאז טנעקעג 'ףע טאה ,עפארייא ןיא קלאפ ןשידיי ןופ ךעלטשער

 ןעוועג ג טסיזמוא טשינ ,תמאב, : ןבעל ןייז ןופ ןטונימ עטצעל יד ןיא

 סָאװ ץְלאי ןעוועג בירקמ ןוא ןטילעג טסיזמוא טשינ ,ימ ןיימ

 ןוא .ןראוועג טכיירגרעד זיא ,ךסא רעז ,ךסא .טנעקעג באה'כ

 ןאראֿפ ךיוא זיא ןרָאװעג טכיירגרעד זיא סָאװ םעלא םעד ןיא

 ,םירבח ענייז ,רימ ךיא .ךראמ ןוא טולב ןיימ ןופ ןּפָארט ַא
 ,געו ןרעווש ןוא ןגנאל םעד םיא טימ ןעגנאגעגטימ ןענעז סאוו
 "רעכיז רעלופ .טימ ,םיא ןענעק ,םיא ןגעק לאמא םיא טימ לאמא

 - ,רעטרעוו עקיזָאד יד ןגאזכאנ !טייק
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 ןיקריס םוחנ הׂשמ

 ןוא עשיטסינויצ ןייז ןבױהעגנָא ןיקריס טָאה עשרַאװ ןיא

 -סיורא לָאמ ןטשרע םוצ רע זיא עשראוו ןיא .טעברא עשירארעטיל
 .טלָאמעד גנוי ךָאנ ןעוועג ,סעדייר עקימַאלּפ ענייז .טימ .ןטערטעג-
 רעיײז ןיא עמאזנייא ,ענלעצנייא .םוקינכעטילָאּפ ןופ רעליש א

 ןביהעגנא עגנוי יד ןבאה ,ןמיורט עלאנָאיצַאנ ןוא .עשיטסינויצ

 טפַאשרבח ןוא טּפַאשטניירפ ןסאלשעג ,ןרעדנא םעד רענייא ןכוז
 זיא'מ עכלעוו טירט עטשרע יד ןעוועג ןענעז סע .ךיז .ןשיווצ
 ,רעכיז יוזא ןעגנאגעג טשינ ךאנ

 געוו ןייז ,עגנוי עקיזָאד יד וצ טרעהעג טאה ןיקריט ךיוא

 ןוא רָאלק ,ביױהנָא עמאס ןיא ןיוש ,םיא רַאפ ןעוועג זיא רעבָא

 ןטשפ א ןעוועג .רעכוז ןייק ןוא רעלבירג ןייק ןעוועג טשינ .רעכיז !

 רעטלע ןעוועג .תובהלתה ןיא טילגעג טאה המשנ ןייז ןוא ,עבטב

 "וזאב ,שינעטנעק ןוא ןסיוװ ןיא ןוא ןראי ןיא רעטלע .,זדנוא ןופ

 רע .םוטנדיי סאד ןוא ךַארּפש עשיאערבעה יד ןעֶנעֶק .ןיא סרעד

 רערעזדנוא רערעלא רעבא .זדנוא ןגעקא םכח דימלת א ןעוועג זיא

 טשינ רעבא ,ןרעטסייגאב זדנוא טנעקעג .ןעװועג טשינ רע זיא
 ראפ טנעכערעג ךיז טָאה רע .גנוגיימ ןייז זדנוא ףיוא ןעגניווצפיוא

 ,טרעטסייגאב ןבאה סעדער ענייז ,רענדער עטסעב יד ןוֿפ םענייא
 א ןעװעג .קנַאדעג ןפיוא העפשה ןייק טַאהעג טשינ רעבָא ןבָאה

 /  ,רערעהוצ ענייז ןרעטסייגאב טנעקעג ןוא ןובלרט-סקלָאּפ

 .עּפורג -.רעשיליופ| רעזדנוא ןיא קַאװטיל רעד ןעוועג זיא רע

 טרעטייוורעד טשינ .לטעטש שיווטיל ןיילק א ןיא ןריובעג

 ןסירעגרעביא טשינ .רימ יוװ ןבעל ןשידיי ןלענָאיצידארט םענופ ךיז

 ,םיגהנמ ןוא קיטקַארּפ רעזעיגילער רעד טימ ןעגנודניבראפ עלא
 רעזדנוא ןטיהוצפיוא רעפייא רעזדנוא ןעוועג דמערפ םיא זיא סע
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 רוד ןיימ ןופ

 .דָאנג סעטָאג ןופ רָאטַאטיגא ןא .םינינע עזעיגילער ןוא טייהיירפ
 -נייא ס'צרפ רעטנוא ךיוא ,גנורעטסײגַאב ןוא סָאטַאּפ ךרוד ןוא ךרוד
 .רענייז רוטַאנ רעקיזָאד רעד ןיא טרעדנעעג טשינרָאג ךיז טָאה סולפ

 ןוא רעלפייוצ ןעוועג ןענעז ,הביבס ןייז ןופ ליפ ןוא ןיילא ץרפ

 רָאנ ,תוקפס ןייק טריטסיזקע טשינ ןבָאה ןעניקריס ייב ,רעכוז

 עטושפ ,ןליפעג עקרַאטש רָאנ ,ןקנאדעג עפיט ןייק טשינ ,הנומא
 ירַאפ רע טָאה ןבעל ןצרוק ןייז ןופ טפלעהא ,ערַאטנעמעלע ןוא

 המחלמ עטשרע יד ןיא .עניארקוא רעד ןיא ןוא וועיק ןיא טכַארב

 זיא רע :טעברַאףליה רעד ןיא טקילײטַאב ךיז רע טאה ,ןרָאי

 ןיא טעטימָאק ןשיטילַָאּפ םענופ רעריפנָא יד ןופ רענייא ןעוועג
 טשרע ןביֹוהעגנָא ךיז טָאה טעברַא ערַאבטכורפ ןייז רעבָא ,וועיק

 ןופ רטנעצ רעד ןרָאװעג זיא וועיק ןעוו ,עיצולָאװער רעד ךָאנ

 ןופ טָאטש-טּפױה יד רעטעפש ןוא גנוגעװַאב רעשיניַארקוא רעד
 טשינ טעוץס זא ,ךיז טכַאד .קילבוּפער-סקלָאפ רעשיניַארקוא רעד

 ןשטנעמ קיגעװ זױלב זא ,ןגָאז לעװ ךיא ןעוו ,המזוג ןייק ןייז
 קילבוּפער רעד ןעװעג יירט ױזַא ןוא טבױלגעג ױזַא ןבָאה

 טריגַאּפָארּפ רע טָאה ןעלקיטרא ןוא סעדייר ענייז ןיא .רע יו
 ןופ טייקיזנעטשטסבלעז ןוא טייהיירפ רעד ןגעוו ןעיידיא ענייז

 עשידיי ןוא ןטסינויצ ןעוועג ןענעז סע ,קלָאפ ןשיניארקוא
 לָאמַא טשינ טעװ וצ ,תוקפס טָאהעג ןבָאה סָאװ ,רעוט עלַאנָאיצאנ

 יגנונדרָא רעוויטַארעדעפ רעד ןופ ןדיי רַאפ הער א ןעמוקסיורא

 םענופ ,רעכָאג ןוא ,דנַאלסור ןיא ןרעוו טריפעגנייא טעװ סָאװ

 טָאה ןיקריס !עניַארקוא רעקידנעטשטסבלעז א ןופ ןעמוקפיוא

 -לַאנָאיצַאנ יד ןלעטש ןגעקטנַא טשינ ךיז ןרָאט ןדיי זא ,ןטלַאהעג
 ןוא ןיקריס ,רעקלעפ עטקירדרעטנוא ןופ סעיצַאריּפסַא עש'הכולמ
 יקוא רעד ןיא ןרָאװעג טלייוועגסיוא ןענעז סָאװ ,םירבח ענייז
 -קוא יד .טציטשרעטנוא ןטסיניצ סלא ןבָאה .ַאדַאר רעשיניַאר

 רעד ךָאנ ,עיציזָאּפָא ןיא ןעוועג רעטעּפש .גנוריגער עשיניַאר
 ןפ םישזער םעד רעטנוא ,גנוריגער רעקיזָאד רעד ןופ הלפמ
 ןעועג ,רעטעּפש ךאנ ןשטייד יד ןוא יקסדַאּפָארָאקס ןַאמטעה
 יד ןיז םינפ לבקמ ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ ,עטשרע יד ןופ
 .װעיק ןייק טרעקעגמוא ךיז ןבָאה סָאװ רעריפנָא עשיניַארקֹוא
 טימ ,גוצ םעד ףוא גָאט ןקיזרעטניװ ןטלַאק א ןיא קידנעטרַאוװ
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 םיובנירג קחצי

 ןרָאװעג קנַארק ,טליקרַאפ ךיז רע טאה ,ןעמוקעג ןעֶגעז ריז ,ןכלעוו
 ..ןְבְרָאְטְשעג ןוא

 ' א יי יי

 טרָאטעג טשינ טָאה רע ןוא ,ץראה קנַארק ַא טַאהעג טָאק .רע
 .טעברא רעכעלטפַאשלעזעג רעקידנעדימרעד טימ ןקוטפעשאב ךיז
 ןיקריס ןוא עשירָאטסיה ןוא עסיורג ןעוועג ןענעז .געט .יד רעבָא-

 -טנַא סע ןעוו ,סנטייוורעדנופ ןייטש ןביילב טנעקעג טשינ טָאה
 טריזילַאער ריא ןיא טרעו סע ןוא הכולמ עשיניארקוא .ןא .טייטש
 עקַאט טָאה רע ןוא .עימָאנָאטױא רעשידיי רעד ףיִוֲא .גנונּפָאה יד
 רע .וועיק ןיא הלהק-סקלָאפ עשידיי א טייטשטנא .סע יו .ןעזעג
 סע ווו ,הלהק רעד ןופ רעציזרָאפ סלַא ןרָאװעג ; .טלייוועג זיא
 ןוא סיקסדָארב יד ,םיריבג עסיורג יד לָאמַא טְשרעהעג ןבָאה
 יָאטױא עלערוטלוקילַאנָאיצַאנ א ןעמוקַאב ןדיי 1 ןכיללג רעייז
 ןעז וצ טבעלרעד רע טָאה םעד ץוח ַא ןוא .,תולג ןִיַא..עימָאנ
 ןופ גנונפָאה רעד ןופ גנוכעלקריװרַאֿפ רעד ןופ .בֵלְוהְנָא - םעד |

 .עיצַארעלקעד'רופלַאב עשילגנע יד :םזינויצ ןופ. .ןבעל ןייז
 ןֹוטנָא ןבױהעגנָא ןבָאה תומולח יד ןעוו .,טלָאמעד . טָא .,ןוא

 ויא גָאט ןייז זא ,עזעגסיוא טָאה סע תעב .,רענײב .ןוא טוה
 ןובירט-סקלָאפ סלַא ןסַאמ יד ןופ שארב .ןייטש וצ ,,ןעמוקעג
 א הלואג וצ קלָאפ סָאד ןריפ ןוא ןפור וצ ,ןרֶעטסליגַאב . וצ
 קידנעייז טלַא ,ןרָאװעג טבױרעגקעװַא זדנוא ןופ רֶע זוא ,םוקפיוא
 ,רָאי קיצרעפ- יו .רעֶמ טשינ

 ןוֿפ ,טעברא ךסא ןופ ,טצַאלּפעג טָאה ץרַאה עקנַארק- סָאד
 .ןליפעג עקיסעמרעביא  ןוא עקרַאטש

 ןופ ,עטלופרעביא ןרָאי -- ןרָאי רעקילדנעצ ןיוש .רעבירַא
 עדעי ןסעגרַאפ ךיד ןכאמ סָאװ ,סעּפָארטסַאטַאק  ,ןשינעעשעג
 רימ ןיא סע ןוא .ןרָאי עשירָאטסיה ,החלצה .ןוא . גנוכיירגרעד
 -ראפ-סקלָאפ עסיורג ענעי ןורכז ןיא ןבילבראפ קידעבעל ךָאנ
 ןגעװ העידי יד ןעמוקעגנָא זיא סע רעכלעוו ףִיַוַא , ,גגולמַאז
 םיא בָאה'כ .ןועיק ןיא ןיקריס םוחנ ןופ טיוט ןעגנולצולפ
 יףעֶטְנּוא בָאה'כ .דפסה ןצרוק א ןיא רעטרעוו עקיצרַאָה טעמדיוועג
 םעד ,םיא ףױא טגעלעג ןבאה רימ סָאװ ,ןעגנונּפָאה יִד ,ןכָארטשעג
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 רוד ןיימ ןופ)

 -טּפױה יד ,ןעיק ןיא ןעמונרַאפ טָאה רע סָאװ ץַאלּפ ןקיטכיוו

 םעד ףױא טלעטשעגּפָא ךימ בָאה'כ .עניַארקוא רעד ןופ טָאטש

 ןופ טנעגעג רעד ןיא לטעטש א ןיא ןריובעג ,רע סאוו ,רעדנווו

 ילעזעג ןוא עלַאנַאיצַאנ ןייז ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,קָאטסילַאיב

 טָאה ,עשרַאװ ןשידיי ןוא ןשילוּפ םעניא גנואיצרעד עכעלטּפַאש

 ,עיצולָאװער רעשיניַארקוא רעד תוחוכ עסיורג עגייז טקניישעג

 רעשיניַארקוא רעד ןיא ןסינעג ןלעוו ןדיי זַא ,טייקרעכיז רעד ןיא

 .עימָאנָאטױא רעלַאנָאסרעּפילַאנַאיצַאנ רעלופ ןופ קילבוּפער

 ןפאשעג זיא סאוו (טנעמאלראפ) "אדאר, עשיניארקוא יד
 ןפ טכער יד טנעקרענא עטשרע יד טָאה .,וועיק ןיא ןראוועג
 עכעלרעגריב זױלב טשינ ןוא עלַאנָאיצַאנ ףיוא קלאפ ןשידיי
 ,עימָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי ךעלרעניא ןא ףיוא ךיוא ,טכעד
 .3 .מ ןענַאטשעג זיא ןעגנוכיירגרעד יד טָא ןופ רטנעצ םעניא
 ץנעגילעטניא ןוא טייקלעדייא ןייז ,טנַאלַאט רענדער ןייז ,ןיקריס
 רעשידי רעד ןיא טכאמעג רעלוּפָאּפ ןוא טבילַאב םיא ןבָאה
 עכלעוו ,ץנעגילעטניא רעשיניארקוא רעד ייב ךיוא ןוא טפַאשלעזעג
 עשישַארקוא עיירפ א ןעױבפוא ןגעװ טמולחעג טלָאמעד טאה
 ,טייקיטכערעג ןוא רשוי ףיוא טריזַאב ןייז לָאז סָאװ ,קילבוּפער
 יד 'יבגל ,עקידנעדײל ןוא עטקירדרעטנוא ,סַאלק עלא יבגל

 ייז ןשיװצ ןוא עניארקוא רעד ןיא ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ

 תומולח יד ןוא ,טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה סע רעבא ,ןדיי יד ךיוא
 ןבָאה דנַאלסורןטאר ןופ תונוחצנ יד .ןרָאװעג ןענורעצ ןענעז
 ןוא ןשטייד יד ייב ףליה ןטעב וצ רעניארקוא יד ןעגנוווצעג

 ןופ עניארקוא טליײטעגּפָא טָאה טַאטקַארט-םולש רעקסירב רעד
 -סקלָאפ רעשיניַארקוא ןא ראפ דוסי םעד טגעלעג ןוא דנאלסור

 קילבוּפער רעד טָא ןופ רעריּפנָא יד ןוֿפ החמש יד רעבָא .קילבופער
 ,עניַארקוא טצעזַאב ןבָאה ןשטייד יד ,עקיטייצירפ א ןעוועג זיא
 "קוא ןופ רעריפ סלַא טמיטשַאב ןוא "ַאדַאר, יד ןבירטעצ ןבָאה

 ןעוועג םיכסמ טָאה רעכלעוו ,יקסדַאּפָארָאקס ןַאמטעה םעד עניאר

 ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה סע ,ןשטייד יד ןופ טסניד םֹוצ ךיז ןלעטש ֹוצ

 ןיא ןבָאה ייז ןופ סאוו ההֹובו והֹות ןוא עיצקַאער ןופ געט

 -ספליה ןא ןביוהנָא טמעג טָאה'מ .ןדיי יד ןטילעג ייר רעטשרע
 סאו ,ךעלטעטש עניילק יד ןיא ןסַאמ עשידיי יד ראפ עיצקַא
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 םיובנירג קחצי

 .ןעיירעביור ןוא ןלַאפנָא עשינַאגילוכ ןופ ןטילעג ןבָאה

 יד .טרעױדעג גנַאל טשינ טָאה הלשממיקסדַאּפָארָאקס יד
 ןשטייד יד ןעגנוווצעג ןבָאה ברעמ ןיא ןטנַאילַא יד ןופ תונוחצנ

 -רעטילימ עשיניארקוא יד ןוא ,עניארקוא ןופ ןעיצוצקירוצ ךיז

 .ועיק ןעמונראפ רעדיוװ ןבָאה שארב ןערולטעּפ טימ ןעגנולײטּפָא

 ןופ געט-ץנאלג יד רעדיו ןעמוק סע זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע
 יד ןשיווצ ןעוועג זיא ןיקריס ךיוא ."ַאדַאר, רעשיניארקוא רעד

 ןעוועג םינפ לבקמ ,עיצַאגעלעד רעשידיי א ןופ שארב ,ןבאה סאוו

 הועיק ןייק טרעקעגקירוצ טָאה סאוו ,גנוריגער עשיניַארקוא יד

 ןייז טעוו הפוקת יד זא ,קנאדעג ןפיוא ןעמוקעג טשינ םיא זיא'ס

 ןיא ױו טקנופ הפוקת עקטולב ַא ,עניארקוא ןיא ןדיי יד ראפ

 רע ןעמעוו ,ערולטעּפ רעקיזָאד רעד זא ןוא ,ןטייצ סיקצינלעמכ

 טעוו .טייהקנארק ןייז ץָארט ,ןיז םינפ לבקמ ןעגנאגעג זיא

 יד ןופ רענייא יוװ ,דנַאש רעקיבײא טימ ןעמאנ ןייז ןקעדַאב

 ,ןדיי ןסַאמ ןופ םיחצור
 ִצ

 ןוא ןשיניַארקוא ןשיוצ ןעגנואיצַאב יד ףיוא טגיל הללק ַא

 ןסױרג ןופ רעריֿפנָא רעד ,יקצינלעימכ ןַאדגָאב .קלָאפ ןשידיי
 רעשילױּפ רעד ןגעק ,ןקַאזָאק עשיניַארקוא יד ןופ דנַאטשפיוא

 -יירפ עשיניארקוא יד ןופ לָאבמיס רעד ןרָאװעג זיא ,טּפַאשרעה

 עשידיי טימ ןרָאװעג טיײלגַאב דימת ןענעז סָאװ ,ןעגנוגעווַאב-סטייה

 רעייז ןיא ןקילײטַאב טשינ ךיז ןענעק ןסַאמ עשידיי יד .ןעמָארגָאּפ

 ןקיזאד םעד ןופ ןברק א עטשרע יד ןלַאפ ייז לייוו ,ףמאק-סטייהיירפ
 ,רירפיוא ןרענָאיצולָאװער

 םעניא ןסױטשעגנָא דלַאב ךיז טָאה ןרולטעפ ןופ טפַאשרעה יד

 רעד ןופ קורד רעד .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ דנַאטשרעדיװ

 -ילימ סערולטעּפ ,רעקרַאטש לאמא סָאװ ןראוועג זיא ײמרַא רעטיור

 ןיא ןוא קורד םעד ןטלאהעגסיוא טשינ ןבאה ןעגנולײטּפָא עשירעט

 ןרימָארגָאּפ ןביוהעגנָא ייז ןבָאה תולפמ ןוא גוצקיר רעייז ןופ גנַאג

 .ךעלטעטש ערעייז טכַאמעג בורח ןוא טביורעג ,טעדרָאמעג .,ןדיי

 וצ ןזיװַאב טשינ ןבָאה ,רעֹריִפִנָא עקירביא יד ןוא ערולטעּפ
 ןעגנולײטּפָא עשירעטילמ ערעייז ןופ סעיגרָא עקיטולב יד ןמיוצ

 -סילַאיצָאס ןוא רעריפ רעד טגאזעג טָאה -- ךעלגעמוא זיא'ס
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 רוד ןיימ ןוֿפ

 רעד ,ײמרַא רעד טימ ןסיירנייא ךיז -- ָאקנעשטיניוו רעביירש רעשיט

 ווורפ רעד .,ןדיי יד בילוצ ,קילבוּפער רעד ןופ רַאּפשנָא רעקיצנייא

 ןגעק תוטיחש-ןדיי טימ ןוא םזיטימעסיטנַא טימ ןפלעהוצסיורא ךיז
 ןרולטעפ ךיז טָאה ,ןעיימרא ערעייז ןוא ןטסינומָאק יד ןופ קורד
 יד ןבעגעגנייא טשינ ךיז טָאה סע יו טקנוּפ ,ןבעגעגנייא טשינ

 טָאה טולב עשידיי ענעסָאגראפ סָאד .רעקלעפ ערעדנא ןופ רעריפ

 ןיא טשירפעגּפָא יינספױא טָאה סע :ןוחצנ ןייק טכארבעג טשינ

 ןיא יקצינלעמכ ןופ תונברק יד ןופ קנעדנָא םעד רעצרעה עשידיי

 -עשז ןוא עטנָאג ןופ ןטַאט-ליורג יד ןוא טרעדנוהרָאי ןטנעצנעביז

 ,טרעדנוהראי ןטנעצכַא םעניא סעקַאמַאדייה ערעייז ןוא קאינזעל

 דנַאש וצ ןראוועג טנָאמרעד זיא סע ןעמָאנ סנעמעוו ,ערולטעּפ ןוא

 ןשידיי א ךרוד ןרָאװעג טױטעג זיא רעײגרָאֿפ ענייז יו טקנוּפ

 ,..רעמענ-המקנ

 ןראועג טכַאמעג זיא רעדיו ןוא ןעגנַאגרַאפ ןענעז ןרָאי

 ןיא ןייג תופתושב ןוא טײהנעגנַאגרַאֿפ יד ןסעגראפ וצ ווורּפ א
 וצ ןעמוקעג סע זיא ןליופ ןיא ,טפנוקוצ ערעסעב א ראפ ףמַאק
 םוצ עינַאּפמָאק-לאוו רעד ןיא רעניארקוא ןוא ןדיי ןשיווצ דנוב א

 ןוא ןילָאװ ןיא רעניארקוא ןוא ןדיי ןבָאה לָאמ ייווצ .םייס ןשיליֹוּפ

 ןשיטילָאּפ ןייא ןיא תוחוכ ערעייז טקינייארַאֿפ עיצילַאג-חרזמ ןיֹא

 ןסָאלשעג ןבאה ייז זא ,טכַאדעגסױא ךיז טָאה סע .טנַארפ-ספמַאק
 .םויק א ןבָאה טעוװ סָאװ ,דנוב א ךיז ןשיווצ

 יטלעו רעטייוצ רעד ןופ ןרָאי יד ןעמוקעג ןענעז טָא ןוא
 ןרָאװעג טצעזַאב זיא עניַארקוא ץנַאג ךיוא ןוא ןליוּפ ,המחלמ
 ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטסישַאפ עשיניארקוא יד .דנַאלשטיײד יצַאנ ןופ
 םגה ןוא .רעזיילרעד ןוא רעטער ערעייז ןטסיצַאנ יד ןיא ןעזעג
 ,טגייצרעביא ךיז ןבָאה ייז ןוא ,טרעיודעג טשינ גנאל טָאה סע
 יד ןפַאשעג טשינ ןבָאה ןוא טרַאנעגּפָא ייז ןבָאה סיצַאנ יד זא
 עצילַאג חרזמ טלײטעגּפָא ןבָאה רָאנ ,הכולמ עשיניַארקוא-סיורג
 ,טנעמַאגרעוװג-לארענעג ןשיליוּפ ןיא ןסָאלשעגניײיא ןבָאה ייז סָאװ
 ןא טריפעגנייא ןבָאה ייז וװ עניַארקוא-שיסור ןוא ןילָאװ ןופ

 יירטעג רעטייוו רעניַארקוא יד ןבָאה םעד ץָארט .םישזער-עיצַאּפוקָא
 ןפאשעג ןענעז ןעייר ערעייז ןופ .סיצַאנ יד טימ טעבראעגטימ
 ןוא ןדיי ןגעק סעיצקַא-סגנוקיליטרַאפ רַאפ ןעגנוליײטּפָא ןרָאװעג
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 םיובנירג קחצי

 ךרוד ןרָאװעג טעטכינרַאפ ןוא ט'גרהעג ןדיי-ןסאמ ןענעז רעדיוו

 עמַאזורג א זא ןזיוועגסיורא ךיז טָאה לָאמסָאד ךיוא .רעניארקוא
 ךָאנ ,רעקלעפ ייווצ יד ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד ףיוא טגיל הללק
 ,עטכאילש רעשיליוּפ רעד ןגעק דנאטשפיוא-ןקַאזָאק ןופ ןטייצ יד ןופ

 עשיניַארקוא רעד ןופ גנואיצאב יד זַא טביולגעג טָאה ןיקריס
 יערטש עלאנָאיצַאנ ערעייז ןוא ןדיי יד וצ וועיק ןיא "אדאר,
 "רַאפ רעקיטולב רעד ןופ ,דניז יד ןשיװוּפָא ,ןייז רפכמ טעװ גנוב
 יתושב ןוא םולש ןופ געט ןבױהנָא ךיז ןלעװ סע זא ,טײהנעגנַאג
 רעקיזָאד רעד ןיא לײטנָא ןייז .רעקלעפ עדייב ןופ ןפַאש ןקיד'תופ
 ןעגנאגעג זיא רע ןוא ,רעסױרג א ןעוועג זיא גנורעטנענרעד
 עקידנערעטנומרעד עקיזָאד יד ןצראה ןיא קידנעגָארט ,טלעוו רעד ןופ

 ןופ ןברוח םעד ןעז וצ טשינ ןעוועג טרעשַאב םיא זיא'ס .גנונפָאה

 ,קלָאפ ןייז ןופ גנודרָאמסיוא יד ןוא ןעגנונפָאה ענייז

 תונורכז יד טימ ןדנוברַאפ זיא ןיקריס םוחנ ןופ קנעדנָא רעד

 "עגכרוד .ףֹמַאק ןיא סיורא ןענעז רימ ןעוו ,הפוקת רענעי ןופ

 ןוא טייקיטכערעג רעד ןופ ןוחצנ םעניא ןביולג ןטימ ןעגורד

 "כרוד .תוחוכ עקידנעזורב ןוא עגנוי ערעזדנוא ןיא ןעיורטראפ

 רעווש יו .ןוחצנ רעד ןעמוק טעװ סע זיב ףמַאק םעד ןגָארטוצ

 רעדיו ךיז ןוא תונורכז עקיטכיל ענעי ןופ ןסיײרוצּפָא ךיז זיא

 רעקיד'תוירזכא ,רערעװש רעד וצ ןעקנאדעג יד טימ ןרעקמוא

 ,ריד רעזדנוא רַאפ טיירגעגוצ טָאה לרוג רעד סָאװ ,טייקכעלקריוו

 .םעדכָאנ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ןראי יד ןיא
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 סאלגטראה ןאלימיסקאמ יראנילאפא

 .ָאלַאיב ןיא 1883 ראי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא סאלגטרַאה

 רעד רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה סאוו ,ןלוּפ ןיא לטעטש ןיילק א

 ןא ןעוועג ןיא .,רענייז רעטָאּפ רעד .טפַאשרעה רעשיסור-שירַאצ

 רעװװעשרַאװ א ןופ טמַאטשעג טָאה רעטומ יד ןוא טַאקָאװדַא

 ןוא ךַארּפש עשיליוּפ יד טשרעהעג טָאה סע רעכלעוו ןיא ,החפשמ
 .עסַאמ-סקלָאפ רעטסָארּפ רעד ןופ ךיז ןרעטייוורעד וצ גנובערטש יד

 עקיצנייא סָאד ןעוועג זיא ,סַאלגטרַאה עילימַאפ רעד ןופ זיוה סָאד

 טָאה'מ ןוא שילױּפ טדערעג טָאה'מ וװ ,לטעטש ןיא זיוה עשידיי

 רעשידיי רעד ןופ ןרעטייורעד ךיז ןלָאז ייז רעדניק יד ןגיוצרעד

 ןסַאלגטרַאה ןופ טייהדניק רעד ןיא םירבח:ליּפש יד .,עסַאמ-סקלָאפ

 יד םיא ןבָאה ןעמָאנ ןשידיי ןייז וליפא .ןקַאילַאּפ ןעוועג ןענעז

 יַנֲא ךיז רע טָאה לָאמניא טשינ ןוא טגָאזעגסױא טשינ ןרעטלע

 הבושת ןייק ןבעג טנעקעג טשינ ןוא עגארפ רעד ןיא ןגָאלשענ

 | ,ריא ףיֹוא

 טלַא ,טעטיזרעווינוא רעװעשרַאו רעד ןיא קידנעטערטניירא

 ןעגנורדעגכרוד ןעװעג ןיוש רע זיא ,רָאי ןעצעביז םיוק קדנעייז

 רעשיטסינויצ ןוא רעלַאנַאיצַאנ רעסיױרג רעד ןופ טסייג ןטימ

 טימ ט'רבחעג טשינ ךיז טָאה רע .געט ענעי ןופ גנוכאוורעד

 -עדַאקַא רעד ןוֿפ ןויירק יד ןיא .ןטנעדוטס עשידיי רָאנ עשיליופ

 שימרוטש ןוא סייה טאה'מ ,טזיורבעג טָאה טנעגוי רעשידיי רעשימ
 ןוא ןועוו ,ץנעטסיזקע רעשידיי ןופ םעלבָארּפ סָאד טריטוקסיד
 -עגנָא ,ערעטלע יד ךיוא .טפנוקוצ ןוא געוו סנעבעל ,רעטקַארַאכ
 ןיא טײקכעלטּפַאשלעזעג רעשידי רעד ןופ ןשטנעמ עטסנעעז
 ןטנַאסוקסיד ןוא ןטנערעפער סלַא טקילײטַאב ךיז ןבָאה ,עשרַאוװ
 ,ןטנעוװַָא-עיסוקסיד ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עקיזָאד יד ןיא

 עלעקניװ א ןיא ןסעזעג ךיז זיא סַאלגטרַאה רעגנוי רעד
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 םייבנירג קחצי

 ירעד יד ןופ רעטרעװ יד וצ טרעהעגוצ םַאזקרעמפױא ךיז ןוא
 ןופ סעדײרירעגנַאפנָא יד ֹוצ ןוא ,ענערַאפרעד ןוא ענעסקַאוו

 טגָאזעגסױרא ןענעז סָאװ ,ןקנַאדעג יד ןבָאה יאדווא .םירבח ענייז

 העפשה רעיײז טַאהעג ןעגנולמַאזרַאֿפ עקיזָאד יד ףיוא ןרָאװעג

 גנואושנָא-טלעװו רעשיטסיניצ רעד ןופ גנודליבסיוא רעד ףיוא
 טָאה םזינויצ סַאלגטרַאה ןופ רקיע רעד רעבָא .ןסַאלגטרַאה ןופ

 דובכ םענעגייא ןופ ליפעג ןטלעקיווטנע-ךיוה ןייז ןופ טמַאטשעג

 ןפ בצמ ץלפש םענופ ןּפָארטעג רעש טליפעג ךיז טָאה סָאװ

 יד ,ענייז גנואיצרעד עשירָאטַאלימיסַא יד אקווד .קלָאפ ןשידיי

 ײמיסַא רעד ךצמ טפַאשלעזעג רעשילּפ יבגל טייקיד'הענכה -

 ,םזיניצ םוצ טריפעג םיא טָאה ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעטריל

 ןייק ןפָארטעגנָא טשינ לָאמנייק טָאה ,ךעלנעזרעפ ,ןיילא רע

 ןַייז ,הברדא .הביבס רעשיליוּפ א ןיא םיא וצ גנואיצַאב עטכעלש

 יד ןופ ןגױא יד ןיא ןעזנָא ןייז ןביוהעג אקווד טָאה םזינויצ

 ךיז ןעמוקעגסיוא םיא זיא סע עכלעוו טימ ,ןטנעגילעטניא עשילױוּפ

 | ,ןפערט וצ

 טָאה רע ,ןקָארשרעדמוא ןוא ץלָאטש ,לדייא ןעוועג זיא רע
 ערענַאיצקַאער יד ןגעק ןעגנולמַאזרַאפ יד ןיא טקילײטַאב ךיז

 ייטנַא ריא ןוא גנוריגער רעשיסור רעד ןגעק ךיוא ,ןרָאסעּפָארּפ

 םירבח ענייז ףיוא טרעטיברַאפ ןעוועג זיא רע .קיטילָאּפ רעשיליוּפ

 -סעפינַאמיטסעטָארּפ רעד ןיא טקילײטַאבטימ טשינ ךיז ןבָאה סָאװ

 ירֲאפ עשיטימעסיטנא ןא ןגעק ,רעטַאעט ןשילוּפ םעניא עיצַאט

 עקיוָאד יד בילוצ ,"בלַאק ענעדלָאג סָאד, :ןעמָאנ ןטימ גנולעטש

 ןכָאװ עקינייא טריטסערַא ןעוועג סָאלגטרַאה זיא סעיצַאטסעפינַאמ

 וצ ןזָאלצ טשינ םיא לָאזמ ,הנכס יד טָארדעג םיא טָאה'ס ןוא

 ןדיימוצסיוא ןעגנולעג םיא ןיא לַאפוצ ַא ךרוד .סנעמַאזקעדדנע יד

 טימ טעטלוקַאפ עשידירוי יד טקידנעעג טָאה רע ןוא ףָארטש יד
 "עג ךיז טָאה רע .רָאי 21 זיולב קידנעייז טלַא .,גנונעכייצסיוא

 זיא סע .יײמרַא רעשיסור רעד ןיא רעקיליוויירפ סלַא טעדלעמ
 .המחלמ רעשינַאּפַאישיסור רעד ןופ טייצ יד טלָאמעד ןעוועג

 "וצ ןבױהעגנָא ךיז רע טָאה טסנידירעטילימ םעד ןקידנע ןכָאנ

 ,טַאקָאװדַא סלַא ףורַאב ןייז ֹוצ ,זױה ןיא רעטָאפ םייב ,ןטיירג

  עשידיי יד ֹוצ ןרעטנענרעד ןביוהעגנָא ךיז רע טָאה עלַאיב ןיא
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 רוד ןיימ ןופ

 טלײט הציחמ א סעפע זַא טליפעג טָאה רע רעבָא ,ןסַאמ-סקלָאפ

 סע ןענעז אמתסמ ,עסַאמ-סקלָאפ רעטושפ רעד טָא ןופ ּפַא םיא

 םאד ךיז טָאה רע עכלעװו וצ ,םינהנמ ןֹוא ןטייהניווװועג ןעוועג

 ןסַאּפוצ טנעקעג טשינ סנייז ןבעל עצנַאג

 .1905 רָאי ןיא עיצולָאװער רעד ןופ געט עשימדוטש יד ןיא
 ןרָאװעג ןפורעג רע זיא ,1906 בֹוהְנָא .עלַאיב ןיא ןעװעג רע זיא

 ןאגרַא ןשיטסנויצ ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ

 קידנעייז ךָאנ ,"יקסווָאדישז סָאלג, :ךַארּפש רעשילױּפ רעד ןיא

 "טרַאה ןיא טקעדנא םירבח ענייז ןבָאה ,טעטיזרעוטנוא רעד ףיוא

 טָאה "יקסוװָאדישז סָאלג, םעניא ,טנַאלַאט ןשיטסיצילבופ ַא ןסָאלג

 -קַא ןוא ןעמעלבָארּפ עשיטסינויצ ןגעוו ןעלקיטרַא ןבירשעג רע

 ןוא ןענַאטילעפ עקיציװ טכעלטנעֿפערַאֿפ ךיוא ןוא ןגָארּפ עלעוט

 רעלָאמ רעטכַאגַאב א ןעװעג זיא רע) ןרוטַאקירַאק ענעגנולעג

 טקישעג גנוטייצ רעד ןופ תוחילש ןיא ןיא רע .(רעגכייצ ןוא
 ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאװ םָארנַאּפ םעד ןשרָאפוצסױא ןראוועג
 טאה ןוא גנוטייצ רעד ןיא םעד ןגעוו ןטכיראב ןבירשעג ,ץעלדעש
 סָאד ןסָאלשעג טָאה טכַאמ עשיסור יד ןא וצרעד ןעוועג םרוג
 ןעמעוו טימ ,ןקסניטַאבַאשז ןופ גנַאלרַאפ םעד טיול .טַאלבנעכָאו

 א טקישעג רע טאה .קָאטסילַאיב ןיא טנעגעגַאב ְךיֹו סאה רעי

 רעשיסור רעסיורג א ןיא ,םָארנָאפ רעצעלדעש ןנעװ טכירַאב

 ןרָאװעג טלעטשעג רַאפרעד זיא רע ,?ַאנירַאטס ַאיַאקסור, גנוטייצ
 "עג םיא טָאה'ס ,גנוריגער רעד ןגעק ןצעה רַאפ ,טכירעג ןרַאֿפ
 .דגַאטש ןסַאקַאװדַא םענופ ןקיטייזאב םיא לָאזמ .הנכס א סָארד

 יד ןופ הצע רעד טױל ,לטרָאֿפ א ןענופעג רע טָאה רעדיוו ןוא
 ןוא ןָאסבָאקַאי ,עמוד רעטשרע רעד ןיא ןטַאטוּפעד עשיטסינויצ

 ףךיז רע טָאה רעטעּפש .,ףָארטש יד ןדיימוצסיוא ,םולבעזַאר

 ןיא ,טַאקַאװדַא סלַא טריציטקַארּפ טרָאד ןוא ץעלדעש ןיא טצעזאב

 רעכעלטפאשלעזעג ןוא טסינויצ סלָא טקריװעג רע טָאה ץעלדעש

 ילעפַאב רעשידיי רעד ייב טכַאמעג טבילַאב ךיז טָאה ןוא ,ןקסע

 -ַאב ןוא רעייטשרָאפ ריא םיא ןיא ןעזעג טָאה עכלעוו ,גנורעק

 | ,הרצ-תע ןא ןיא רעציש

 "טַאלּפ רעטרָאפגניסלעה רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע

 רעלַארגעטניא רעד .ןרָאװעג ןעמונעגנָא ריא ףיוא זיא סָאװ םרָאפ
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 םיובנירג קחצי

 ףיוא ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא סָאװ םזינויצ רעוויסערגָארּפ ןוא

 ןכלעוו םזינויצ רעד ןעוועג זיא ץנערעפנָאק רעסרָאפגניסלעה רעד

 ןרָאי ענייז עלַא ןבילבעג יירט זיא סַאלגטרַאה

 ןלוּפ רעסיוא טּפַאכרַאפ םיא טָאה המחלמיטלעוו עטשרע יד

 ןוא ץעלדעש ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא 1915 טסברעה טשרע

 ,טַאקָאװדַא סלַא קיטקַארּפ ןייז טצעזעגרָאּפ טרָאד

 תעב ,ןלױּפ ןיא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 ַא יװ ןזיועגסיורַא ךיז רע טָאה ,המחלמיטלעוו רעטשרע רעד
 שטגעמ רעלעדײא ןוא רעכעלרע ןא ,ךיי רעיירטעג ,רעצלָאטש
 זיא םוינויצ סנעמעוװ ,רעגריב רעשיליוּפ רעיירטעג א ךיוא ןוא

 ןופ גנואיירפַאב רעד רַאפ ןפמעק וצ טייקטיירג ןייז רתוס טשינ

 ןראוועג טלוב רעמ ךָאנ ןענעז ענייז ןטּפַאשנעגייא יד טָא ,ןליוּפ

 ,רעבירא זיא רע ווו ,עשרַאװ ןיא טעברַא רעשיטילָאּפ ןייז תעב

 םעניא טַאטּפעד א יװ ןראוועג טלייוװעגסיוא זיא רע יוװ םעדכָאנ

 ןייז ןיא טכַאמעג טמירַאב ךיז טאה רע ,םייס ןקידנעריאוטיטסנָאק

 סלַא ןליוּפ ןיא ןדיי ןופ גנוקיטכערַאבכײלק רעד רַאפ ףמַאק

 רעד ןעװעג זיא רע .טייהרעדנימ עלאנָאיצַאנ סלא ןוא רעגריב
 ךיז טָאה סָאװ ליוּפ ןיא טַארילַאנָאיצַאנ ןשידיי ןופ רעריפנָא
 סענַאקיש ןגעק ,ןדיי יד ץוש ןשידירֹוי ןבעג טימ טקיטפעשַאב

 יַאלרַאּפ עשידיי יד טריטנעזערפער טָאה רע .טכַאמ רעד דצמ

 עגייז טימ ,סעיסימָאק-םייס יד ןיא טפַאשרעײטשרָאֿפ עשירַאטנעמ

 ןעגנולדנַאהרעטנוא ןוא םונעלּפ-םייס ןפיוא סעדייר עקיניזפרַאש

 ,גנוריגער רעד ןוא ןרָאטסינימ יד טימ

 רעשיטילָאּפ רעשידי רעד ןיא ןפמַאק עכעלרעניא יד ןיא

 רעד ןופ רענגעק יד וצ טרעהעג רע טָאה טפאשרעייטשרָאפ

 ןא ןעוועג ןוא ,טייקינעטרעטנוא ןוא טייקיביגכָאנ ,"עדאגוא,

 -רעניא םעניא .קָאלב-טייהרעדנימ ןופ קיטילָאּפ רעד ןופ רעגנעהנָא

 ףמַאק ןיא טקילײטַאב ךיז רע טָאה ,טנָארּפ ןשיטילָאּפ ןשיטסינויצ

 ידַאר םוצ טרעהעג רעטעּפש ןוא טקעיָארּפעדנאגוא םעד ןגעק

 .םזינויצ םעניא רעגַאל ןשיטַארקָאמעד ןוא ןלַאק

 סָאװ םרוטש ןופ ןשטנעמ יד וצ טרעהעג טשינ טָאה רע

 רעד ןיא ןענאטשעג רעבָא זיא רע .ןגעו עיינ ךרוד ןכערב

 יַאנַאּפ ןייק ןעוועג טשינ .טנָארפ-ספמַאק ןפיוא הרוש רעטשרע
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 רוד ןיימ ןוֿפ

 טכיירגרעד ןבָאה תועד יקוליח ןוא קימעלָאּפ יד ןעוו ןוא רעקיט

 יד ןכיילגוצסיוא ןענַאטשרַאֿפ רע טָאה ,טקנוּפ ןטסכעה םעד

 ינעטשרַאֿפ רַאֿפ געוו א ןעניפעג ןוא ןטייהנעדישרעפ-סגנוניימ

 .רעגגעק יד ןשיווצ גנוקיד

 רעד ןופ רעציױרָאֿפ סלַא ןרָאװעג טלייועג רעבירעד זיא רע

 ןיא (?ָאלָאק,) טפַאשרעײטשרָאֿפ רעשירַאטנעמַאלרַאּפ רעשידיי
 ךיז ןבאה רענגעק יד ןשיװצ ןעגנואיצַאב יד ןעוו ,הפוקת רעד

 -עגנָא טָאה םישזערייקסדוסליפ רעד ןעוו רעטעּפש ,טפרַאשרַאפ

 -נַאק-םייס יד ןכלעוו טול ,ץעזעגילַאװ יינ ַא דנַאל םעד ןפרָאװ

 רעד ךרוד ןרעו טקיטעטשַאב רעירפ טפרַאדאב ןבָאה ןטָאדיד

 ילארטנעצ ןשיטסינצ ןופ רעציזרָאפ סלַא ,רע טָאה ,גנוריגער

 ןריטָאקיוב ןלָאז ייז ,םירבח ענייז ףיֹוא ןעוועג עיפשמ ,טעטימָאק

 סרעּפעלשכָאנ ןופ לָאר יד ךיז ףיוא ןעמענ טשינ ןוא ,ןלאוו יד

 ,גנוריגער רעד ןוֿפ

 ךיז טָאה ,עשראוו ןייק ןיירא ןענעז סעדרָאהיײצַאנ יד ןעוו

 -סעג יד .ןסַאלגטרַאה רַאֿפ ןדייל ערעווש ןופ טייצ ַא ןביוהעגנָא

 זַא טליפעג טאה רע ןוא ןגלָאפרַאפ ןביוהעגנָא םיא טָאה ָאּפָאט

 זיא'ס .גָאט וצ גָאט ןופ רעסערג טרעװ ןבעל ןייז רַאפ הנכס יד

 םענופ ןעמוקַאבוצסױרא ךיז טייקכעלגעמ א ןעוועג טלָאמעד ךָאנ

 ןענירטנַא ןעגנולעג זיא םיא ןוא ,לארשיי-ץרא ןייק ןליוּפ ןטריּפוקַא

 ןיז וצ הלוע ןוא ,ָאּפַאטסעג רעד ןופ טנעה יד ןופ ןרעװ וצ

 | ,לארשי-ץרא ןייק

 ןיא טרָאד טעבראעג ןוא םילשורי ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע

 ןפַאשעג טלָאמעד זיא סָאװ (טעטימָאקיסגנוטעד) הלצהה דעוו
 -טױא טנעקעג טשינ ,טבױלגעג טשינ טָאה רע רעבָא ;ןרָאװעג

 ןגעװ ןגנַאלק יד ןיא ,ןבױלג וצ חוכ םעד ךיז ןיא ןגנערב
 יץרא ןייק ןעגנאגרעד ןענעז סאוו ,ןדיי יד ןופ גנוטכינרַאֿפ רעד

 רעייז ןיא טקיטעטשַאב ךיז ןבָאה ןעגנַאלק יד ןעוו רעבא .לארשי

 ןענופעג טשיג ור ןייק ךיז רַאפ רעמ רע טָאה ,ליֹורג רעצנאג
 טזָאלרַאֿפ טָאה רע סָאװ ,ןייז לחומ טנעקעג טשינ ךיז טָאה רע

 זיא רע סָאװ .,קילגמוא ןוא טיױנ ןופ טייצ ַא ןיא ,קלָאֿפ ןייז

 ןלױּפ ןיא רעטסעװש ןוא רעדירב ענײז תעב ,ןבעל ןבילבעג

 יטסבלעז ןייגַאב טווװורּפעג טָאה רע .ןרָאװעג טעדרָאמעגסיוא ןךענעז
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 סיובגירג קחצי

 ערעװש א ךָאנ ,טעװעטַארעגּפָא םיוק םיא טָאה'מ ןוא ,ךױָאמ
 םעניא ץַאלּפ ןקירעהעג ןייז ןענופעג טשינ טָאה רע .טיײהקנַארק
 ,רענעטלַאהעגקירוצ א ןעוועג עבטב .דנַאלרעטָאפ ןטקנעבעגסיוא

 עכלעזא ןיא ןּפוטש ךיז טנעקעג טשינ ,שטנעמ רענעדײשַאב א
 רעסיוא .טנעפעעג טיירב םיא רַאפ טשינ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןריט
 שיאערבעה ןדייר וצ טייקטסיײירד יד טאהעג טשינ רע טָאה םעד
 רעד ןיא ןעלקיטרַא ןבירשעג ןיוש טָאװ רע םגה ,ךעלטנעפע

 .םלועה, ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענעז ייז ןוא ךַארּפש רעקיזָאד

 עשידיי יד ןפַאש ראפ לגנַארעג רעד ןעמוקעג זיא טָא ןוא

 -קעווא זיא רע ןוא -- ןבעל ןייז ןופ םיורס רעד -- הנידמ

 טשינ .טקנעדעג טשינ טָאהװמ .טייז א ןיא ןרָאװעג טלעטשעג
 .ןטייקיאעפ ענייז טשינ ןוא םיא

 גנוריגער רעקילײװטיײצ רעד ןיא ןרָאװעג ןפורעג ןיב'כ ןעוו
 ןיא ןבעגרעביא ןוא ןסַאלגטרַאה ןדַאלעגנייא ךיײלג ךיא בָאה
 ערעזדנוא .םוירעטסינימ ןרעניא ןופ גנוטייל יד טנעה ענייז
 יד ןעוועג ןענעז סָאד .ןרָאװעג טיײנַאב זיא טעברא עקיד'תופתושב
 רע .דנאל ןיא ןבעל סָאלגטרַאה ןיא םישדח עכעלקילג עקיגעוו

 םעד טנעלעג ןבָאה סָאװ יד ןופ רענײא יװ ןעֹועג ךיז טָאה
 ריא ראפ סָאװ ,הנידמ רעטקנייבעגסױא רעד רַאּפ טנעמַאדנופ
 יד טוָאלראפ באה'כ ןעוו ןבעל ץנַאג ןייז טפמעקעג רע טָאה
 י"ןרעניא םעניא רעבעגטַאר סלַא ןבילבעג סָאלגטרַאה זיא גנוריגער
 טשינ ןענעז ץנעטעפמָאק ןייז ןוופ זמַאר יד רעבָא ,םוירעטסיגימ
 ןא יו טליפעג ךיז רע טָאה רעדיוו .,ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ

 -פיוא ןזיוװַאב טשינ טָאה רע .ןרָאװעג קנַארק זיא רע ,רעקירעביא

 ןבעל ןייז ןופ עידעגארט יד ןגָארטוצרעּביא תוחוכ יד ןעגנערבוצ
 ןיא ןילא רע ןוא טעדרָאמעגסױא ןעמ טָאה ןליופ ןיא קלָאפ ןייז

 ךיז טלָאװעג טשינ .רעקירעביא ןא ןזיא הניזמ רעשידיי רעד

 טָאה'מ סָאװ טעברַא יד טצעזעגרָאֿפ ,טייהקנַארק רעד ןבעגרעטנוא
 רע .עמוקעגייב םיא טָאה טײהקנַארק יד זיב ,טלייטעגוצ םיא

 טַאהעג טשינ .טלעװ רעד ןופ ןעגנַאגעג גנורעטיברַאפ לֹופ זיא
 ןייז גנוראפרעד ןוא ןטייקיאעפ ענייז ןענעמדיו ֹוצ תוכז םעד
 ,הנידמ ןוא דנַאלרעטַאפ

 .דלוש ןייז בילוצ טשינ
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 רענרעק השמ

 א

 ךיז ןבָאה טרעדנוה ראי ןטסקיצנַאװצ ןוֿפ ןרָא עטשרע יד

 סָאװ ,ןליוּפ ןיא ןרָאי עטסנעש יד יװ ,ןורכז ןיא טצירקעגנייא רימ

 ןעהעג ןענעז סע .דנאלסור ןופ קלח ַא ןעוועג טלָאמעד זיא

 סָאד לייוו ,ֹזַא רימ ךיז טכַאד רשפא .ןראי-סגנילירפ ערעטיול
 ןופ ןרָאיטנעגוי יד ךיוא ןוא ןרָאײטנעגוי עניימ ןעוועג ןענעז

 רעד .ןעגנוגעוואב עשיטסילַאיצַאס ןוא עלַאנַאיצַאנ עשידייי יד

 ,ענייז ןעגנורעבָארעד עטשרע יד טכַאמעג טלַאמעד טָאה םזינויצ

 "סיורא ןבױהעגנָא לָאמ ןטשרע םֹוצ טָאה םזילַאיצָאס רעשידיי רעד

 ןענרעל ייז ןוא ןסָאג יד ףיוא ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי יד ןריפוצ

 .ףמַאק ןרענָאיצולָאװער וצ ןעיצרעד ןוא

 ןופ ןטנעדוטס ןופ עפורג עניילק ַא טלָאמעד ןעוושג ןענעז רימ
 ןוא ןבעל לופ ,עשרַאװ ןיא םוקינכעטילָאּפ ןוא טעטיזרעווינוא
 ןגעלפ גנונַאפש עכעלרעהפיואמוא ןוא גנוטרַאוװרעד לֹופ ,עיגרענע

 סנעכייצ יד ייז ןיא ןכוז ןוא טָאטש רעד ןופ ןסָאג יד ןייגכרוד רימ

 רַאפ רעדנוװ רעד ,ןעשעג ףרַאד סָאװ רעדנווו םעד ,ןגרָאמ ןופ
 .טמיורטעג םיא ןגעוו ,ןפורעג םיא ,טלעגנַארעג ךיז ןבָאה רימ ןכלעוו

 טייצ רעד רַאֿפ ןעננאגעג ןענעז םירבח ערעזדנוא ןופ עקינייא

 רעטשרע רעד רַאֿפ ךָאנ -- "יז ןופ ליט א ,טלעוו רעד ןופ
 טשינ ןבָאה יײז ,המחלמ-טלעוו רעטשרע ןוא עיצולָאװער רעשיסור
 רעד ןיא ןברָאטשעג ןענעז ערעדנא .לובמ ןקיטולב םעד ןעזעג
 ,גנונעפָאה טימ לופ ,ןברָאטשעג ןענעז ייז .המחלמ רעד ןֹופ טייצ
 ערעסעב א ,עטײנַאב א המחלמ רעד ןופ סיורא טעװ טלעװ יד זַא
 וצ ןייז הכוז טעוו קלָאֿפ עשידיי סָאד ןוא ,עטכערעג רעמ א ןוא
 ןאי זדנוא ןופ קעװא ןענעז סע ,ןלַאעדיא ענייז ןכעלקריוורַאפ
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 םיובנירג קחצי

 ןופ ןעוועג ןענעז ייז ,ןיקריס םוחנ ,ןָאזדיװַאד חונ ,טַארשריק |

 גנוגעװַאב רעד ןופ שארב טלעטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד

 ןבָאה ,ןבעל ןבילבעג ןענעז סָאװ יד .געוו םעד טנעכײצעגנָא ןוא

 ךוא ףמַאק ןופ געוו ןפיוא טורשרַאמ רעייז ןסירעגרעביא טשינ

 ענערָאװעג בורח ,ןעגנושױטנַא עלא ףיוא טקוקעג טשינ ,יובפיוא

 ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןדייל ןוא טולב ןכייט יד ןיא סעיזוליא

 עגנוי ערעיײז טמעשרַאּפ טשינ ןבָאה ייז .המחלמ רעד ראפ ךָאנ

 ןרעטױל םעד יירטמוא ןבילבעג טשינ ןענעז יײז ןוא ,ןראי

 -סגנילירפ עטשרע יד ןטכױלַאב טָאה סָאװ ,ליפעג ןלעדייא ןוא

 - ,ןראי
 א |

 ןטנעדוטס ערעטלע יד ןֹופ רענייא ןעוועג זיא רענרעק השמה
 -ָאיצַאנ ןופ ןָאפ יד ןביוהעגפיוא טָאה סָאװ ,עפורג רעזדנוא ןיא

 -סינויצ עשיגרענע ןא ןביוהעגנָא ןוא טייקידנעטשטסבלעז רעלַאנ

 י ,טייקיטעט עשיט
 .טנעמַארעּפמעט ןקיהור א טימ שטנעמ א ןעוועג זיא רענרעק

 -ירגעג טשינ ןוא טכוזעג טשינ ,טזיורבעג טשינ ,ט'שערעג טשינ
 ןופ ןוא הביבס ןייז ןופ ןפיולטנא וצ ךיז טימַאב טשינ .טלעב
 -רָאָאק וצ ןעגנולעג זיא םיא ,רעגייטש-סנעבעל ןכעלטגייוועג ןייז

 יסינויצ ןייז טיֿמ ןבעל לענָאיסעפָארּפ ןוא טַאוװירּפ ןייז ןריניד

 רעריפסיוא ןוא טקעטיכרַא רעמ ןעוועג זיא רע .טייקיטעט רעשיט

 .ףורַאב ןופ רעינעשזניא ןא קידנעייז .גיהנמ ןוא רעפמעק א יװ
 ןרָאװעג ןסירעגטימ ךיוא רע זיא ,קיטקַארּפ ןוא טַאט ןופ שטנעמ ַא
 ןופ קעװַא טנעקעג רעבָא טָאה רע ןעגנובערטש עסיורג ןֹופ

 עיורג ,עליטש ןייז ןעוט טרָאד ןוא עלעקניוו ןייז ןיא לעמוט

 זא ,טסווועג םירבח ענייז ןבָאה טלַאמעד ,טעברַא עכעלגעטיגָאט

 ןבענ ,עדיל רעדא יקסמילדָאּפ-ַאלַאיב ןיא קירבַאפ ַא ןיא ץעגרע

 -רעדנופ טימ טבעל ןוא ,ייז ןופ רענייא ,רענרעק טציז ענליוו

 ,ןשינעלגנַאר .ערעייז סנעטייוו

 טיט סלצרעה ךָאנ ןרָאי יד .טייצ עסיורג א טלָאמעד ןעוועג

 עכיוה יד .עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ לַאפכרוד םעד ןוא

 ןענעז ןעגנוגעווַאב עשידי טשינ ןוא עשידיי יד ןופ סעילַאװכ

 ןסָאלשעגּפָא ךיז טָאה רעדעי .ףיט ןוא קירדינ ןלַאפעגּפָארא
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 רוד ןיימ ןופ

 ךָאנ ןענעז סָאװ יד .ןבעל ןטַאװירּפ ןייז ןופ תומא 'ד יד ןיא

 רעייפ סָאד זא ןָאטעג ץלא ןבָאה סנעטסָאּפ יד ףיוא ןענאטשעג

 ןרעקאלפוצ רעדיו ךיז לָאז סע זא ,ןרעוו ןשָאלעגסױא טשינ לָאז

 ,טייהנעגעלעג רעטשרע רעד ליב יינספיוא

 צא

 רעזדנוא טיירפשעצ ןוא טייזעצ טָאה המחלמיטלעוו עטשרע יד

 ןעועג ןענעז ערעדנא ,ןלױּפ ןיא ןבילבעג ןענעז עקינייא ,עפורג

 .רערעיײז הסנרפ רעד בילוצ דנאלסור ןייק רעבירא ןעגנוווצעג

 ךיז רע טאה דנאלסור ןיא .עטצעל יד וצ טרעהעג טָאה רענרעק

 ןייק ןיא טקילײטַאב טשינ ךיז טָאה רע .תולג ןיא יו טליפעג
 -עגקירוצ רע זיא גוצ-ןטנַאירטַאּפער ןטשרע ןטימ .טעברא םוש

 ייװצ ןוא יורפ ןייז ןבילבעג ןענעז סע ווו ,,ןליופ ןייק ןעמוק

 ,רעדניק

 ראפ טנעפעעג ךיז טָאה ןליופ ןקידנעטשטסבלעז םעד ןיא

 יד ןזַא ןזיוועגסיורא ךיז טָאװ'ס .דלעפ-טעברא טיירב א םיא

 -רעד ןבָאה רימ .דוביאל ןעגנַאגעג טשינ ןענעז ןרָאי-המחלמ

 ןענעז סָאװ ,ןזירק עשטסיניצ ענעי ןופ יורטוצ םעד ןברָאװ

 ליפ .טײקכעלטּפַאשלעזעג רעשידי רעד ןופ שארב ןענאטשעג

 -ץהעש טריפעג ןבָאה רימ עכלעוו ןגעוו תומולח ערעזדנוא ןופ

 יַאב ןבָאה רימ .טייקכעלקריוו ןרָאװעג ןענעז סעיסוקסיד עגנאל

 ןריילאער וצ תוכב ןענעז רימ טייוו יוװ ,ןזייווַאב טפרַאד

 -קריו רענעבעגעג רעד ןיא ןמיורט ןוא סעירָאעט ערעזדנוא

 טליפרעד זדנוא טימ ןעמַאזצ רענרעק טאה לָאר אזא טָא .טייקכעל

 -סיגַאמ-טָאטש ןיא רעטעפש ןוא טַאר-טָאטש רעוועשראוו םעניא

 .טַאנעס ןשיליוּפ ןיא ןוא טַארט

 -קורטסנָאק רעד ןופ ןינע ןדעי ןעמענַאב וצ טייקיאעפ ןייז
 רעצנאג ןייז ןיא ןזיוועגסיורא טלוב ךיז טָאה ,רענייז טייז רעוויט
 !ענעגייא ייב רָאנ טשינ ןסקַאװעג זיא שזיטסערּפ ןייז .תובישח
 ךימת ךיז טָאה רענרעק .רענגעק ןוא עדמערפ ייב ךיוא רָאנ
 טאהעג טשינ .תונוכ עכעלרע ןוא רשוי ןייז טימ טנעכייצעגסיוא
 טנַאלַאט ןייק טציזַאב טשינ ,"ליּפש, ןשיטילָאפ ראפ שוח ןייק
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 םייבנירג קחצי

 טָאהעג ארומ קידנעטש .סעגירטניא ןוא לטראפ עשיטילָאּפ ראפ
 ,ןרעוו טרימַאלב טשינ לָאז ןעמָאנ ןייז זא טיהעג ךיז ןוא

 .ב

 ןעמוקעג ןענעז ,רָאי 60 ןרָאװעג טלַא זיא רענרעק ןעװ

 ראפ ןוא ,םזינויצ ןראפ ,ןלוּפ ןיא ןדיי יד ראפ געט ערצעווש

 ןשיוװצ ץַאלּפ ןייז ןעניפעג טנעקעג טשינ טָאה רע ,ןײלַא םיֹא

 רעייז ,ןעוועג זיא הלעמ עקיצנייא רעייז רשפא סָאװ ,םיגיהנמ

 ףיוא ןביילב ןענעק וצ ידכ ,ןרירוואל ,ןכאמ-תורשפ ֹוצ טייקיאעפ

 .ךצה ןמ ןענאטשעג רענרעק זיא הפוקת רענעי ןיא ,ץַאלּפ רעייז

 ענעדיישרַאפ טריפעגסיוא רענרעק טָאה ,ןליופ ןטיײרפַאב ןיא

 יילפ ,טייקיאעפ ןזיוועגסיורא טָאה רע עכלעוו ןיא ,סעבַאגפיוא

 ,טייקנעבעגרעביא ןוא טייקיס

 ייאנוש (סעקעדנע) ןטַארקָאמעדילַאנָאיצַאג עשיליופ יד וליפא
 טַאנעס ןשיליופ ןיא .דובכ טימ םיא וצ ןגױצַאב ךיז ןבָאה ,לארשי
 זיא רע .רעטרע עטשרע יד ןופ םענייא ןעמונראפ דלַאב רע טָאה
 עשידיי יד ןקידייטרַאפ ֹוצ ,ךַאװ רעד ףיױא טרָאד ןענַאטשעג
 ,ןסערעטניא

 -עגּפָא ךיז רע טָאה ,טעברַא רעכעלטפאשלעזעג-שידיי רעד ןיא
 עשידיי סָאד טובעגפיוא טָאה רע .שממ טעברא יובפיוא טימ ןבעג
 יעג ךיוא טָאה סָאװ ,קעטָאילביב-עלַארטנעצ יד ,זױה-רעקימעדַאקַא
 רעשיטסיאָאדוי ןופ טוטיטסיא ןרַאּפ ,ץַאלּפ ןרעל א ראפ טניד
 ,טפַאשנעסיוו

 סָאד רעבָא ,גָאט ןקיטנייה זיב ךָאנ ןעייטש םינינב עדייב
 ךיז טניפעג סע .ןדיי ןרָאװעג ןבגעגרעביא זיא זיוה-קעטאילביב
 ַא ןוא םוקמוא ןשידיי םעד ןשרָאפ ראפ טוטיטסניא רעד טרָאד
 ןלוּפ ןיא עטכישעג עשידיי יד ןשרָאפ ראפ רטנעצ

 יד ןיא ןלױּפ טזָאלראפ טָאה רע ,לזמ טַאהעג טָאה רענרעק
 הלוע טאה ןוא המחלמיטלעוו רעטייוצ רעד ןֹופ םישדח עטשרע
 ,לארשייץרא ןייק ןוועג

 ןבעל ןדיישאב א טבעל ,דנאל ןיא אד ךיז רע טניפעג טציא
 ןָאט וצ טייקכעלגעמ יד ןרָאװעג ןבעגעג טשינ םיא זיא סע ןוא
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 רוד ןיימ ןופ

 שינעטגעק עניײז טױל .ןוט וצ חוכב ןיא רע עכלעוו טעברא יד

 שטנעמ רעד טשינ רע זיא דימת יו רעבָא .גנורַאפרעד ןוא ןסיוו-ךאפ

 ךיז טגינגאב רע .טרעטיבראפ ןייז ןוא ןרעדָאֿפ ,ןריטסעטַארּפ ןופ

 קידנעייז .לעקניװ םענענייא ןוא טעברא רענעדײשַאב ןייז טימ

 ןייז ןעקנעדעג סָאװ ,ט1ײר8 ןוא םירבח ענייז ןופ טעטכַאעג

 רעד ןךיא טעברא ללכ ךוא עשיטסיניצ עכעלרע ןוא .עיירטעג

 ,טײהנעגנַאגרַאפ
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 רעבוב .מ ראסעפארפ

 ךיא ןילרעב ןיא שינעגעגַאב עטשרע רעזדנוא ךָאנ קנעדעג'כ

 ןקידנע ןכָאנ ,ןילרעב ןיא םישדח עקינייא טלייוועג בָאה'כ ,5

 ךימ בָאה'כ .טעטזרעווינוא רעוװעשרַאװ רעד ןיא םוידוטש ןיימ

 טריגַאּפָארּפ טָאה סָאװ ,עגנוי עפורג רעד טימ ןענעקַאב טלָאװעג

 ילוק ענרעדָאמ ,טייקיטכערעג עלאיצָאס ,םזינויצ ןשיטַארקָאמעד

 ךימ ךיא בָאה עשראוו ןיא ךָאנ .גנואיינַאב ןוא טייקנייש ,רוט

 ןוא עפורג רעקיזָאד רעד ןופ רבח א ,ןלעווייפ טימ טנעגעגאב

 -טבַאגַאב ,טייקשיאעּפָאריײא ןייז טימ טרעבױצַאב טושפ ךימ טָאה רע

 ,טייקכעליירפ ןוא טייק

 ןופ חומ רעד זיא רע זא טרעהעג רימ ןבָאה ןרעבוב ןגעוו

 ןטשרע םוצ םיא טימ ךימ בָאה'כ ןעו ןוא עּפורג רעצנַאג רעד

 ןזעט טנורג יד ןזיוועג םיא ךיא בָאה ,ןילרעב ןיא טנעגעגַאב לָאמ

 ןפיוא טסַאפרַאפ בָאה ךיא סָאװ ,םַארגָארּפ ןשיטסינויצ םעיינ א ןופ

 טָאה רעבוב .עשראוו ןיא זיירק רעזדנוא ןיא םיחוכיוו ןופ דוסי

 ןגעוו גנוניימ עטוג א טגָאזעג ,טּפירקסונַאמ םעד ןעמונעג רימ ןופ

 ןענעקרענָא רעדָא טייקכעלפעה בילוצ ֹוצ ,טשינ קניידעג'כ ,רובח

 רענעי ןיא טנעגעגַאב טשינ ךיז רימ ןבָאה רעמ ןוא -- המכסה ןֹוא

 .טייצ

 ןיב ךיא תעב ,ןכָארבעגסױא טָאה המחלמ יד יװ םעד ךָאנ

 ,ןליופ ןיא גנוגעוװַאב רעזדנוא ןופ טייוו ,גרוברעטעּפ ןיא ןעוועג
 רעד, טפירש-שדוח רעד ןגעוו תועידי ןעגנַאגרעד רימ וצ ןענעז
 ךיז ןבָאה ריא םורא סָאװ ןוא ןבעגעגסיורא טאה רעבוב סאוו "עדוי

 יפוא רעשידיי רעד ןיא רעקנעד עבושח עלא טרירטנעצנָאק

 ןייק ןעמוקעגקירוצ ןיב'כ ןעוו ,דנַאלשטייד ןיא גנוגעוװַאב-סגנובעל

 -שדוח ןייז ןוא ןרעבוב ןופ העפשה יד ןעזעג ךיא בָאה ןליוּפ
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 רוד ןיימ ןוֿפ

 טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ ,,ריעצה רמושה, םעד ףיֹוא טפירש

 טכוזעג ןבָאה סָאװ ,ןּפורג-טנעגוי ערעדנא ןוא ןריזינַאגרָא ןביוהעגנָא

 רעלאנָאצַאנ ןוא רעכעלשטנעמ ןופ ןקנאדעג יד ןשיווצ עזעטניס ַא

 ,עיצולָאוװער וצ גנובערטש יד ןוא גנואיינַאב

 ןטפלעווצ ןפיוא ןרעבוב טימ טנעגעגַאב רעטעפש ךימ בָאה'כ

 .טַאטוּפעד-םייס ןעוועג טלָאמעד ןיוש ןיב'כ ,סערגנַאק ןשיטסינויצ

 עיסימָאק רעשיטילָאּפ רעד ןיא ןרָאװעג טלייוועג עדייב ןענעז רימ

 ,סערגנָאק םענופ

 עיסימָאק רעקיזָאד רעד ןיא עבַאנפיױוא ןייז ןעזעג טָאה רעבוב

 זרעטייוורעד וצ קעווצ םעד ןבָאה סָאװ ,ןסולשַאב ֹוצ ןעגנערב וצ

 ןדיי יד ןלעװ רעמָאט ,דשח ןדעי רעבַארַא יד ןופ רעצרעה יד ןופ

 .טכער רעייז ןקידעש לארשי ץרא ןיא ןצעזַאב ךיז ןלעו סָאװ

 -עלקעד יד זא ,םעד ןיא טביולגעג קרַאטש ,סיוא טעז .טָאה רע

 יטנא ןא ןבָאה ןלעוו ןוא רעבארַא יד ןקיאורַאב ןלעוו סעינצַאר

 ןדיי יד וצ גנואיצַאב רעייז ףיוא העפשה עקידנעדייש

 "רָאֿפ ענייז ןופ לייט ןטסערג םעניא טציטשרעטנוא םיא בָאה'כ
 ןיא ןעגנורעדָאּפ עכעלנע טלעטשעג ךיוא ךָאד ןבָאה רימ .ןגאלש

 רימ רַאפ רָאלק ןעוועג זיא'ס ןוא ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןופ ןעמָאנ

 ,רעגריב ערעדנַא טכער עלופ ןבעג לארשייץרא ןיא ןלעװ רימ זא
 בָאה'כ .ךיז רַאפ ייז ןעגנַאלרַאפ רימ יוװ ,סָאמ רעבלעז רעד ןיא

 ןופ דישרעטנוא ןלעיפיצנירּפ םעד טליפעג טלָאמעד ןיש רעבָא

 ןענַאטשרַאפ ןבָאה רימ .ןרעבוב ןופ גנוניימ יד ןוא גנולעטש ןיימ

 ןפיוא ןוא לארשייץרא ףיוא םתוח רעייז ןגעלפיורא ןפרַאד ןדיי זַא

 ןלעװ רעבארא יד תעב ,דנַאל ןיא ןשרעה טעװ סָאװ םישזער

 סלא גנולקיוטנא ןוא ןבעל רךאפ ןטייקכעלגעמ עלופ יד ןבָאה

 רעבָא רעבוב .טעטילַאנָאיצאנ רעייז וצ עקירעהעגנָא ןוא רעגריב

 סָאד ןריגער ןעמַאזוצ ןפרַאד רעקלעפ עדייב זא ,ןטלַאהעג טָאה

 .עלענָאיצוטיטסנַאק יי יד ןוא לרוג םעד תופתושב ןעמיטשאב ןוא דנַאל

 .דנַאל ןיא גנונדרא

 -עלקעד עכלעזא טימ זַא ,המלש הנומאב טביולגעג טָאה רעבוב

 .טעברא-יובפיוא יד ןרעוו טריפעג לָאֹז סע עכלעוו טול ,סעיצַאר

 גָאט ןצ טנייה זיב .גנולקיווטנא עכעלדירפ א ןרעכיזרַאפ ןעמ ןעק

 טציא ןיב ןבָאה סָאװ תוביס יד טעז רע ןוא ,םעד ןיא רע טביולג
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 םיובנירג קחצי

 יא הרוש רעטשרע ןיא ,טייקכעלקריו רעדנא ןא וצ טכַארבעג
 ,טייקיטעט רעזדנוא ןיא ןוא זדנוא

 טָאה לארשייץרא ןיא גנולקיװטנַא רעד וצ עגונב ךיוא לייוו
 .ףעד ןיא טנעקעג םיא ןבָאה רימ סָאװ גנַאנוצ ןבלעז םעד רעבוכ
 זיא שטנעמ רעד זַא ,ןבולג רעדנילב :עיצולָאװער רעד ןופ טייצ

 ןשיװצ ןטקילפנָאק ןופ סעצָארּפ םעד ןשרעהאב וצ דנַאטשמיא

 טעוו ןוא ןעק עביל ןופ טנעמעלע רעד זא ,רעקלעפ ןוא ןסַאלק

 .ןענעק ןעמ טעװ טלָאמעד ןוא ,האנש ןופ טנעמעלע םעד ןייז רבוג

 ןטיהּפָא ןלעװ ןשטנעמ ןוא תוחיצר ןוא גנוטכינראפ ןדיימסיוא

 ,ןרעװ טקידעשעג טשינ לָאז רע ,םיהולא םלצ רעייז

 קערש יד טָא ,עיגילער א םיא ייב ןרָאװעג זיא ןביולג רעד

 יד ,סעיצולָאװער יד ןופ ןשירערעטשרעצ ןוא ןוויטַאגעג םעד רַאפ

 .טָאה ןרעזדנוא רוד ןצנַאג ןרַאֿפ קיד'תופתוש ןיא סָאװ קערש

 ,סעיגילער יד ןופ גנושרָאפ רעד וצ ןרעבוב טריפעג ,סיוא טעז

 רָאטַאטנעמָאק רעייז ןרָאװעג זיא רעבוב סָאװ ,תודיסח ןוא האובנ
 ןטגורגּפָא ערעייז ןופ לרעּפ סיורא טּפעש רע ןוא

 טשיג ןענעז ןרעבוב ןוֿפ טעטיזעיגילער יד זא ךיז טייטשרַאפ
 ,טיגילער עלאעדיא ןיא סָאד ,סוטיר רעזעיגילער רעד ןוא תווצמ יד
 ןיימ רקיע רעד ,סיזַאב ןכעלטּפַאשנעסיװ-שיפָאזָאליפ ַא טָאה סָאװ
  שטנעמ רעד זא ,גנובערטש יד ןוא ןביולג רעד זיא רעריא ןיז ןוא
 לָאז ןוא סַאה ןוא גנורעטשעצ ןופ ןרָאטקַאפ יד ןייז רכוג לָאז
 יד טָא ןופ ןעײרפַאב וצ ייז ידכ ,ןסעצָארּפ-סנעבעל יד ןשרעהַאב
 | ,ןרָאטקַאֿפ

 .ןיא טצטזַאב ךיז טָאה רע סָאװ .לזמ טַאהעג טָאה רעבוב
  וצ טכיירגרעד טָאה ָאד גנולקיווטנע רעזדנוא ןעוו ,טלָאמעד דנַאל
 "וצ ךיז ןבָאה תוחוכ עכעלטנייפ עלא זא ,הגרדמ רעכיוה אזא
 --טנַא רעקיזָאד רעד ןופ גנַאג םעד ןסיירוצרעביא ידכ ןעמונעגנעמאז
 .ןבָאה רימ זא ,טסייוו רעבוב .חוכ רעזדנוא ןכערבוצנייא ,גנולקיוו
 ןציש ןוא ןקידיײטרַאפ וצ ךיז רָאנ טשינ געווסיוא רעדנַא ןייק
 זא ,זיא גנובערטש ןוא ןליוו ןייז רעבָא ,ןעגנוכיירגרעד ערעזדנוא
 ףיז ןוא ,תונברק עסיורג ןייז בירקמ וליפא ,ןוט ץלא ןלָאז רימ
 ןטיהּפָא ןוא גנורעטשעצ ןוא חוכ ןופ טסייג םעד ןבעגרעטנוא טשינ
 ,קרעוו רעזדנוא ןופ טייקנייר יד
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 יאדלגירערעדעל יכדרמ

 טָאה רע ,ןרָאװעג טנאקאב םיא טימ ךיא ןיב טנעדוטס סלַא ךָאנ

 שטנעמ ַא .קורדנייא ןלופשינמייהחעג א סעפע טכַאמעג רימ ףיֹוא

 .םירבח עניימ ןוא רימ טימ ךיילגרעפ ןיא ,רעגנוי ןייק טשינ ןיוש
 ,ןרעטסקע ןא יו טבעל ,טנעגוי ןשיווצ זיולב םורא ךיז טיירד ןוא

 ,םזינויצ ןיא ,טעברא עכעלטפַאשלעזעג ןיא ובורו ושאר ןוטעגגיירא

 ןקיטומטוג א טימ ,טייקכעליירפ רעקיאור א סעפע טימ לֹופ דימת

 רָאג ןעװעג רימ ראפ רע זיא -- שיגרענע ןוא קנילפ ,לכיימש

 ,ךוס אלמ .,ךעלנייוועגמוא

 טנאקאב םיא טימ ןיב ךיא יױזא יו ,טשינ קנעדעג ךיא

 רעטעברא עגנוי טימ גנולמאזראפ רעמייהעג א ףוא סיוועג ,ןראוועג

 יד ןטייצ ענעי ןיא טליפרעד טָאה רע ,רענרעל עשידיסח רעדָא

 רעגנוי רעד ,זדנוא ןשיווצ "ריציפָא-סגנודניבראפ ,, ןימ א ןופ לָאֹר

 .עּפורג טנעדוטס רעשיטסינוצ רעד ,ץנעגילעטניא רעשיטסינויצ

 -סקלָאפ יד ןשיוװצ ןוא קלָאֿפ םוצ געוו םעד טכוזעג טָאה סָאװ

 ןבָאה רימ עכלעוו טימ ,םידימלת טלעטשעגוצ זנוא טָאה רע ,ןסאמ

 טימ ,ןפורג ןפַאשעג זדנוא רַאפ טָאה רע ,טלעקיװטנַא ,טנרעלעג

 -טפַאשלעזעג ןגעוו ,םזינויצ ןגעוו "טלענקענ, ןבָאה רימ עכלעוו
 .עגארפ רעשידיי ןוא ןעמעלבָארּפ-רעטעברא ןגעוו ,ןעמעלבָארּפ עכעל

 טריפעגפיונוצ ןוא טריפורג ,טכוזעגפיוא טײל עגנוי יד טָאה רע

 םוקמ ַא טַאהעג ייז ןבָאה רעמיצ םעניילק ןיא םיֹא ייב ,זדנוא טימ

 רערעדעל םורָאװ .שימייה ץנַאג טליפעג ךיז ןבָאה ייז וװ ,טלקמ

 ןייק טשינ ,רערעל ןיײק טשינ ןוא רבח א יײז ראפ ןעוועג זיא

 רענייא טשינ .ןגעוו עטיירב טנעפעעג ייז ראפ טָאה רע םגה ,רעריפ

 רעשיטסיניצ רעד ןופ רטנעצ ןיא טנייה ןעייטש סָאװ ,יד ןופ

 ןופ רטנעצ ןיא וליפא ןוא לארשיץרא ןיא גנינעוואב-רעטעברא
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 םיובנירג קחצי

 סָאװ ,ןקנאדראפ וצ םיא טָאה ,ןעגנוגעווַאב עשיטסילאיצָאס ערעדנא

 -טלעוו ןוא רעטלעמישראפ ןייז ןופ ןרָאװעג ןסירעגסיורא זיא רע

 ,הביבס רעדמערפ

 ,ןגיוושעג ןוא ןסעזעג רע זיא ןעגנולמַאזרַאפ ערעזדנוא ףיוא
 ןייא ןייק ,ענייז עדייר ןייא ןייק ןענָאמרעד טשינ רימ ןָאק ךיא
 ןופ רענײא סָאװ ,עגַארּפ א ףױא רעפטנע ןייא ןייק ,עגַארפ
 קיאור טרעהעגוצ ךיז טָאה רע .טלעטשעג ןבָאה טיילעגנוי ענייז
 ערעזנוא עלא וצ ,טדערעג ןבָאה רימ סָאװ ,םעד וצ קיטומטוג ןוא

 ,טרעפטנעראפ ץלא ןבָאה סָאװ ,ןעקנאדעג ערעזנוא וצ ,תורבס
 ןיא ןױלב סיוא טזייו ,רע טָאה טדערעג .ןגיוושעג טָאה רע ןוא

 - עכלעוו ןיא ,ןכערּפשעג ןיא ,םיטניא טריפעג ןרעוו סָאװ ,ןכערפשעג

 יקאט ראפרעד ןוא ,לכש רעד יוװ ,תומשנ יד רעמ ליפ ןדער סע

 ףעבא ,רָאלקמוא טּפָא ּפַאנק יוזא ןעוועג ענייז רעטרעוו יד ןענעז

 ,קידנעגָאזלופ יוזא דימת ,קיטכיוו יוזא דימּת

 אזא לָאמ ןייא ןייק בָאה ךיא :ןגָאװצסיױא טציא ךימ םעש ךיא

 ןבָאה רימ לייוו ,רַאפרעד רשפא ,טריפעג טשינ םיא טימ ךערּפשעג
 ןבאה רימ לייוו ,ראפרעד רשפא ,טאהעג טשינ וצרעד טייצ ןייק

 ,רשפא ןוא ,ןירעד טליפעג טשינ שינפרעדאב ןייק -- עדייב --

 רימ ראפ זא ,סייוו ךיא .ןעמוקעג טשינ ןצרעד זיא'ס לייוו ,טושפ

 -שינמייהעג -- ןטייצ עטשרע יד ןיא רקיע רעד -- ןעוועג רע זיא

 "ןצניירא טאהעג ארומ שממ ,טמעשעג טושפ ךימ בָאה ךיא .,לופ

 יןיירא טשינ ךיוא ךימ טָאה רע םענייז דוס םעד ןיא ןעגנירד

 ןצנַאג ַא טכַאמעגכרוד ןעמַאזוצ רימ ןבָאה יוזא ןוא .םיא ןיא טריפעג
 א דלאב ןעמוקאב טָאה סָאװ .,םזינויצ ןשיליופ םענופ לטיּפַאק
 -ןיצ עשיראטעלָארּפ יד ראפ ןוא ללכב םזינויצ ןראפ גנוטיידַאב
 ןופ םענייא ייב ןענאטשעג ןענעז רימ .טרפב ןעגנוריטאש עשיטסינ
 -שירַאטעלָארּפ ןוא ןשיטארקָאמעד-ךעלטייהיירפ םענופ ךעלעגיוו יד
 ,עטוג ,עיירטעג א יױו רע -- קנאדעג ןשיטסינויצ ןןשיטסילַאיצָאס
 | | .עקנאינ עקיצראה

 טסַאּפ סָאװ ,טרָאװ סָאד זיא סָאד זא ,טליפעג דימת בָאה ךיא
 ,עילימַאפ א ןא ,םאזנייא טבעלעג טָאה רע .ןרערעדעל וצ ןטסעבמַא
 רעד ןופ ,טייקסטוג רעטרַאצ רעד ןופ ליפ ךיז ןיא טַאהעג ןוא
 -נעגַײא עקיזָאד יד רע טָאה עשראוו ןיא ."עקנאינ, א ןופ עביל
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 רוד ןיימ ןופ

 טייל-עגנוי יד םורא ןייגמורא ןייז ןיא ןזיוועגסיורא ענייז טפאש

 ןבָאה סָאװ ,רעטעברא יד םורא ,תֹובישי ןוא םישרדמייתב יד ןֹופ

 ,ילבראפ ןיא ןייגמורא אזא ןופ טייצ יד ןעוו .טכוזעג טָאג רעייז

 ,יירעגערט-רוטלוק ןופ ,ךיז "ןעשטנאינ, אזא ןופ עכַאּפע יד ןעוו
 ןבָאהס ןעוו .טקידנעעג זנוא ייב ךיז טָאה טעברא-ךעלזיילק ןופ

 יוזא ןעוו ,1905 ןופ עיצולָאװער רעד ךָאנ ןסאמ ןקריוו ןביוהעגנָא

 רערעדעל זיא ,ןרָאװעג םיױקמ טשינ ןענעז ןעגנונעּפָאה ליפ

 רע ווו ,םילשורי ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע ,ןרָאװעג ןדנווושראפ

 טוטיטסניא רעמילשורי םעניא "עקנאיג, ע'תמא ןא ןרָאװעג זיא

 | ,עדגילב ראפ

 .ללארשייץרא ןייק קעווא ןיא רע יֹוזא יװ טשינ סייוו ךיא
 -ראפ ןענעז סע .ןרָאװעג ןסידעגרעביא ןענעז ןעגנואיצאב ערעזנוא
 טָאה סָאװ ,רעד ןדנווװשראפ ךיוא זיא סע ,ךעלזיירק יד ןדנוווש
 -אב ןלאז ייז זא ,טנרָאזעג טָאה סָאװ ,טריזינַאגֹרָא ךעלזיירק יד

 רָאג ןעמוקאב טָאה טעברא עצנאג יד ,רערעלקפיוא ,רערעל ןעמוק

 רערעדעל רעכלעוו טימ ,ןטנעדוטס יד ,רימ .ןעזסיֹוא רעדנא ןא

 רעד ןיא קעווא ,ערעדנא ןרָאװעג ךיוא ןענעז ,ןָאט ֹוצ טַאהעג טָאה

 ,רערעדעל .הליבחה הדרפתנ .לקניוו ןייז ןיא רעדעי ,טלעוו רעטיירב

 ,לארשי-ץרא ןייק קעווא זיא ,ןפורג ענעי ןופ ערעדנא יוו

 ןייז .טשינ ךיא ןעק לארשייץרא ןיא טעברא ןוא ןבעל ןייז
 ןגעו ןטכיראב יד ןיא ןפערט טנאקעג ןטלעז עמ טָאה ןעמָאנ
 -ףאפ לקניוו ןייז ןיא ךיז טָאה רע ,לארשייץרא ןיא טעברא רעד

 םיא טָאה סע רעכלעו וצ ,תוחילש ןייז ןוטעג ןֹוא טקעטש

 ךיז םורא טאהעג םילשורי ןיא ךיוא רע טאה רשפא .ןגיוצעג

 ןסיירוצסיורא ןפלָאהעג טאה רע עכלעוו ,טייל עגנוי ןופ ךעלזיילק

 ןעוועג זיא סאוו ,סנעגירביא ,ןוא ?טלעװ רעטיירב רעד ףיוא ךיז
 ןעװ .המחלמ רעד ראפ ןרָאי ליפ יוזא ןטייצ ענעי ןיא ןוט וצ

 ?גנע ןוא ןיילק יוזא ןעוועג זיא ץלא

 זיא רע .לקניוו ןייז ןיא ןקעטש ןבילבעג רערעדעל זיא גנאל

 ןבילבעג .לזיירק ןשיטילָאּפ ןייק ןוא ײטרַאּפ ןייק ןיא ןיירא טשינ

 רעכלעוו ןופ ."עקנַאינ; א ,ןעגרָאברַאפ ,םַאזנייא םילשורי ןיא

 ,עטנעָאנ רָאג יד טסווועג ןבָאה'ס
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 םיובנירג קחצי

 טשינ רימ זיא ,לארשייץרא ןיא טצעזַאב ךימ בָאה'כ ןעוו

 רימ ךיז טָאה רעדיוו .םיא טימ ךיז ןסעומשכרוד ןעמוקעגסיוא

 ןוא ןעָארויב ערעזדנוא ןיא ןפָארטעג םיא בָאה ךיא ןעוו ,טכַאדעג

 םיא טליה דוס ַא סעּפע זַא ,םיא טימ סעומש םעניילק א טּפַאכעג

 םעד ןיא ןעגנירדוצניירַא ןבילקעג ךיז ךיא בָאה רעדיוו ,ןייא

 ןטימ ןיא .ןעוועג טרעשַאב טשינ זיא'ס רעבָא ,םענייז דוס ןקיזָאד

 .ןברָאטשעג רע זיא ,טעברא ןייז ןופ

 ןױש ךיא בָאה ,דנַאלסױא ןייק עזייר ןיימ ןופ קידנעמוקירוצ

 וליפא ןעוועג טרעשאב טשינ .םיא ןגעוו ןגָאלָארקענ ןזעלעגרעביא

 ןֹרָאי עקילָאמַא ןעמַאװצ ןענַאמרעד ,םיא טימ ךיז ןענעגעזעג וצ

 לָאמַא ןעמַאזװצ ןבָאה רימ ןכלעוו ,רעייפ םייב ךיז ןעמרַאװרעד

 ,ןדנוצעגנָא טַאהעג



 יקסניצשעל בקעי

 ןקסע רעשיטילַאּפ א ,רעשרָאפ ַא ,רעביירש ַא ,גָאלָאיצָאס ַא

 -סילַאיצַאס-שיטסינויצ א ןֿפַאשעג טייצרענייז טָאה רע .רעריפ ןוא

 עיצַאגנענ רעמערטסקע ףיוא טריזאב ךיז טָאה סָאוװ ,ײטרַאּפ עשיט

 ןרַאפ טפגוקוצ ןייק ןַארַאפ טשינ זיא'ס ווו ,תולג ןופ (גנוניײנרַאפ)
 -עטא םיא ראפ ןענופעג ץעגרע ךיז טעו סע ןדייס ,קלָאֿפ ןשידיי

 .טלעוו רעד ןופ רעדנעל יד ןוֿפ םענייא ןיא ,סיזַאב רעלַאירָאטיר

 רעד ןופ ףוס םייב ,עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ ןוחצנ רעד

 זא ,גנונפָאה א םיא ןיא טקעוװרעד טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטשרע

 ןענעק ןעמ טעו ,םישזער ןרענַאיצולַאװער ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא

 ,קלָאּפ ןשידיי ןראפ עימָאנָאטױא עלַאנָאסרעּפילַאנָאיצַאנ ַא ןפַאש
 רע ןוא ,הנידמ רעשיסור רעסיורג רעד ןיא טיירפשעצ זיא סָאװ

 "ײטרַאּפ רעטקינײארַאפ , .ג .א רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה

 רעד ןיא ,'תמא רעד ןיא ןוא ,('ןטסימיײס, ןוא .ס ,ס)
 רעד ךָאנ ןענַאטשטנַא זיא סָאװ ,קילבוּפער-סקלָאֿפ רעשיניַארקוא
 ןשיווצ ןוא ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןבָאה ,םזירַאצ ןופ חלפמ
 רענייא ןוא ,עימָאנָאטױא עלַאנַָאסרעּפ ןעמוקאב ןדיי יד ךיוא יז
 טמיטשאב זיא ,"ייטראפ רעטקינײארַאפ, רעד ןוֿפ םיגיחנמ יד ןופ
 .םינינע עשידיי רַאֿפ רעטסינימ סלא ןרָאוועג

 "ךנוב , ןופ לעוװש רעד ףיוא ןטלַאהרַאֿפ ךיז טָאה יקסניצשעל
 ןשיטסינומָאק ןרַאפ ץוש ןוא ליזַא ןא ןענופעג ןוא םזינומָאק ןוא
 ןדמערפ ןופ טײרּפַאב ךיז טָאה סָאװ ,ןלױּפ ןיא טשינ ,םישזער
 ןבעגעגפָא ךיז רע טָאה טרָאד ,דנַאלשטײדי-רַאמייוו ןיא רָאנ ,לֹוע
 ךיז טָאה רע  גנושרָאפ רעכעלטפאשטריוו ןוא רעשיגָאלָאוצָאס טימ
 קלָאּפ ןשידיי ןופ ןבעל סָאד ןשרָאפ ןוא ןענרעל ןיא טפיטרַאֿפ
 םענופ יירפ קידנעייז ,גנוטײרּפשרַאֿפ ןייז ןופ רעדנעל יד ןיא
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 םיובנירג קחצי

 ,קיטקַארּפ ןוא עירָאעט רעשיאיײטרַאּפ רעדעי ןופ סולפנייא

 ענייז ןופ םענייא ןיא ,לָאמַא רימ טָאה ווָאלָאקָאס ,קנעדעג'כ

 יוא לָאמנײא טָאה רע זא ,טלייצרעד ןסעומש עטנַאסערעטניא

 ףיױא טנעגעגַאב ,דנַאלסוה םורד ןיא סעזייר ענייז ןופ רענייא

 ערענָאיצולָאװער יד יו ,ןוטעגנָא ,טנעדוטס ןגנוי ַא גנולמַאזרַאפ א

 טנעדוטס רעד ןוא ,"עקשַאבור, א ןיא ,ןעוועג טלָאמעד זיא *עדָאמ,

 טגילעג טשינ ןוא שיאערבעה גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא טדערעג טָאה

 סָאד טײטשרַאפ עטלעמַאזרַאפ םלוע רעד וצ ,םעד ףיוא טכַא ןייק

 פא טנעקעג טשינ ךיז טָאה וָאלָאקָאס ,טדער רע סָאװ ןושל

 !ןטנעדוטס עגנוי יד טָא זדנוא ייב ךיז ןעמענ ןענאוונופ : ןרעדנווו

 ,טייל עגנוי עקיזָאד יד ןופ ןעוועג זיא יקסניצשעל .בקעי |

 לָאמ עטשרע סָאד ךיז ןבָאה רימ ווו טשינ ךימ ןָאמרעד'כ

 רימ וצ ןדייר ןביױהעגנָא טָאה רע זַא זיולב קנעדעג'כ ,טנעגעגַאב

 ןדייר וצ טניוװעג ןעוועג טשינ ךָאנ ךיא ןיב שידיי .שיאערבעה

 ןוא ןליֹוּפ ןיא ןדייר טלָאװעג טשנ יקסניצשעל טָאה שיסור ןוא

 יד ,ךַארּפש-עדײר רעזדנוא ןרָאװעג שיאערבעה זיא םורא יוזא

 .עשראוו ןיא טעברא רעקיד'תופתושב רעזדנוא ןופ טייצ עצנַאג

 שיאערבעה ןדייר ֹוצ ןעימַאב ךיז רע טגעלפ טייצ רענעי ןיא

 ןעוועג .טנעגעגַאב ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ ,ןדיי ןעגנוי ןדעי טימ

 ןשיטסינויצ םעניא זיורבפיוא ןוא טנעמרעפ ןופ טייצ ַא טלָאמעד

 ,דנַאלסור ץנַאג ןיא ןוא ןליוּפ ןיא ,רעגאל

 ."ףמע, וצ געוו םעד ןכוז ןעמונעג ןבָאה ,ןטסינויצ עגנוי רימ

 סָאװ ,עצַארּפ ןוא ימ ןופ ןשטנעמ םוצ ,רעטעברא ןשידיי םוצ

 ןעײטרַאּפ עשיטסינויציטנא יד ייב ןעגנַאפעג יװ ןעוועג זיא

 יעגנָא ןבָאה רימ .געוו םעד זדנוא רַאפ טנעפעעג טָאה יקסניצשעל

 ןעמָאנ ןטימ שידיי ףיוא ךעלטעלב עלַאגעל-טשינ ןבעגסיורא ןביוה

 -סינויצ םעד ןרעלקפיוא ןוא ןעגנערב וצ ידכ ,"טפנוקוצ רעזדנוא,

 עבלאז רימ ,יקסניצשעל ןוא ךיא .רעטעברַא יד ראפ קנַאדעג ןשיט

 יעלמוא יד ןטײרּפשרַאפ ןטימ .טעברא יד טריפעג ןבָאה ,טייווצ

 .יקסניצשעל טקיטפעשאב רקיע רעד ךיז טָאה ךעלטעלב עלַאג

 קיטביזרָאֿפ רעז ןייז געלפ רע .סערדַא ןייז טסווועג טשינ בָאה'כ
 בָאהכ .ךרערעטנוא ןשיטילָאּפ ַא וצ טרעהעג סָאװ רענייא יו

 "אב רע סָאװ טימ ןוא טבעל רע סָאװ ןוֿפ טסווועג טשינ ךיוא
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 עלא יװ טבעל רע זא .ןעוועג רעשמ ךימ בָאה'כ ,ךיז טקיטפעש

 ןענעק ֹוצ ידּכ ,ערוטַאנַא ֹוצ ךיז ןטיירג סָאוװ ,"סעקינרעטסקע,

 ןבעג ןופ הסנרפ טָאה ,טעטיזרעווינוא רעד ןיא ןרעוו ןעמונעגנַא

 יד ףיוא טרעלק רע ווו ןפורג ןָא טריפ ןוא סעיצקעל עשיאערבעה
 ,םזינויצ ןיא עיצקַארפ רעשיטַארקָאמעד רעד ןופ ןקנַאדעג עיינ

 בָאה ךיא ףךיױא .רעכלעװ וצ .רעבוב ןיא ןיקצַאמ .,ןאמצייוו ןופ

 | : : ,טרעהעגנָא

 ײז טלסיירטעגפױא ףיט טָאה .ווענעשיק ןיא םָארגָאּפ רעד

 ןיא רושָארב ַא טזָאלעגסיורא ןבָאה רימ .טנענוי עשיטסינויצ

 רעזדנוא ןופ עגאל יד ןרעלקפיוא טימַאב ךיז ןבָאה רימ רכעלעוו

 ןגעוו עזעט יד ןפרָאװעגּפָא ןבָאה רימ ,טקנופ-דנאטש ןשיטסינויצ

 האנש "?עכעלריטַאנ; ןופ טמַאטש סָאװ ,םזיטימעסיטנַא ןשינַאגרָא

 טאטלוזער א יוװ ,םזיטימעסיטנא םעד טכַארטַאב ןבָאה רימ ,ןדיי ֹוצ

 טקודָארּפ ַא יו טשינ ,טלעוו רעד ףיוא ןדיי יד ןופ עגַאל רעד ןופ

 ערַאבליײהמוא ןא רעדָא ,"קלָאפ ןקיבייא םוצ האנש רעקיבייא, ןופ
 .םזיניצ רעד ,זיא האופר עקיצנייא יד עכלעוו ראפ ,טײהקנַארק

 יטסבלעז, יד ןריֹזינַאגרָא טימ טקיטפעשַאב ךיז ןבָאה רימ |
 טעברא יד ,ןריזינַאגאמ ןוא רעוועג ןפיוק רַאפ טלעג ןעלמַאז ;"ץוש

 רעד ןכָארבעגסױא טָאה סע ןעוו ,ןַאמצייו רקיע רעד טריפעג טָאה

 -רָאפ סלא .ןיקסניצשעל טקישעג רימ ןבָאה ,לעמָאה ןיא םָארגָאּפ
 ןופ ןדנעטשמוא יד ןשרָאפסױא .עפורג רעזדנוא ןופ רעייטש

 א 2 יי שא יב ,םָארגָאּפ

 םעניא טכעלטנעפעראפ רימ ןבָאה ןיקסניצשעל ןופ טכיראב םעד

 ןריולרַאפ רימ יזיא רושָארב יד ,"טפנוקוצ ערעזדנוא, רעמונ ןטירד

 ןופ טכירַאב רעד .זיא ,טנַאקַאב זיא רימ טייוו יו ,ןעגנאגעג

 "טנעפערַאפ ןרָאװעג טשינ סָארגָאּפ רעלעמָאה ןגעוו ןיקסניצשעל

 עשידיי עטריזינַאגרָא ןא ךיז טָאה לָאמ ןטשרע םוצ ,דָאש ַא ,טכעל

 .סעדנַאב םָארנָאּפ יד טלעטשעג ןגעקטנַא עפורג ץוש-טסבלעז

 רעקיזָאד רעד ןופ טירטפױא םעד טרעדלישעג טָאה יקסניצשעל

 יי יי | ,עפורג

 ןצ ןעוועג םרוג טָאה סערגנָאק רעשיטסינויצ רעטסקעז רעד

 -עלעד סלא- ןיקסניצשעל .טקישעג ןבָאה רימ ,זדנוא ןשיווצ סיר ַא
 ןופ זדנוא ֹוצ טקישעג טָאה רע סָאוװ ווירב יד .סערגנָאק םוצ טַאג
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 םיובנירג קחצי 1

 עלַא .גנושיטנַא ןוא גנורעטיברַאפ לופ ןעוועג ןענעז ,סערגנָאק

 ןיא ןעזעגסיוא ןבָאה טלעדנאהאב טָאה סערגנַאק רעד סָאװ םינינע

 -עדנַאגוא ןופ ןינע רעד ץוח ַא ,קיטשינ ןוא ןיילק ןגיוא ענייז

 ישעל טָאה טקעיָארּפ םעד וצ גנַאגוצ סלצרעה רעבָא ,טקעיֶארּפ

 -רַאפ סיודרָאנ סרעדנוזאב ןוא קיטכיר טשינ ןעזעגסיוא ןיקסניצ

 ןכוז סָאװ ןדיל ראפ ,*ליזַא-טכַאנ , ןקילייווטייצ סלא םיא ןקידייט

 "ליזַא טכַאג6 םעד ןיא .ןעמָארגָאפ ראפ ארומ סא דנַאל ַא
 סע זיב ןבעל ןדיי ןלעװ ,עדנַאגוא ןיא ןרעוו ןפאשעג טעװ סָאװ

 .ןרעוו טנעפעעג ייז ראפ טעוו לארשי-ץרא ןוא העש יד ןעמוק טעוו

 -סיורג סָאוו דנַאל םעד ןיא ןא ,ןטלַאהעג טָאה יקסניצשעל |

 ףרַאד טרָאד ,דנַאלמייה סָאד ןעז ןעמ ףרַאד ,רָאֿפ טגָאלש עינַאטירב

 | .הנידב עשידיי יד ןרעו ןפַאשעג

 ךיז טָאה ,סערגנָאק ןופ ןעמוקעג קירוצ זיא יקסניצשעל ןעוו

 ןיא סערגנַאק ןגעו עטַאבעד א ןבױהעגנָא עּפורג רעזדנוא ןיא

 טריזינַאלָאקמ זא ,ןטלַאהעג טאה יקסניצשעל .,ןטַאטלוזער ענייז

 שינעטלעהאב קילילוטײצ א יו ןעניד לָאז'ס דנאל ןייק טשינ

 ךיז טנעכער סָאוו ,דנַאל טייווצ א ןיא עיצנַאטססגנַאגרעביא רעדָא

 ןיא ןעזעג טָאה רע ,רעטעפ יד ןופ דנַאל ַא ,דנַאלמײה תמא ןא יו

 ןרעקמוא טשינ ךיז טעוװ סָאװ טייהנעגעלעג א גַאלשרָאֿפ ןשילגנע

 ןרירטנעצנָאק ןוא טקעיַָארּפ םעד ןעמענָא טשינ ןלעו רימ בוא

 סָאד ןעלקיװטנַא ןוא ןריזינָאלַאק ראפ קלָאֿפ ןופ תוחוכ עלַא

 | 0 ,דנַאל עגעגָאלשעגרָאפ

 -הלואג א ןטלַאהרעד ןוא ןפאש ןעמ ןעק וה : טגערפעג בָאה'כ

 ,דנַאל א ןיא םתס רָאנ ,רעטעפ יד ןוֿפ דנַאל םעניא טשינ גנוגעװַאב
 ןעמ ןעק יװא יה !עּפַאמ רעד ףױא ןכוז טשרע ףרַאדמ סָאװ
 תעב ,קלָאפ ןיא תוחוכ ערענָאיצולַאװער עקידנעֿפַאש ןקעוופיוא

 - ץַאלפ ןטקיליײהרַאפ ַא ןוא טלַאטשעג ןייק טשינ טָאה ליצד דנע רעד

 ןופ לגנַארעג םעד ןיא ןֹוא קלָאֿפ| ןופ .ןורכז ןשירָאטסיה םעניא

 2 .1תורוד ענייז

 א ןיא רעקקירוצ ןייק ַאטשינ זיאס :ןעװעג זיא קבושת יד

 ,לצרָאװ ןטימ ןרָאושג ןסירעגסיוא זיא קלָאפ סָאד ןענַאװ ןופ דנַאל

 ,טײהנעגנַאגרַאֿפ רעטױט רעד ןופ דנַאל ַא ;דנַאל טסיו א זיא סע

 יבקרג יד טרימַאלקָארּפ ןבָאה םירבח ענייז ןוא  יקסניצשעל
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 רוד ןיימ ןופ

 דנאלסור ןיא ןפורעג טָאה'מ עכלעוו ,יײטרַאּפ רעיינ ַא ןופ גנוד

 ךיא .ס .ס עשיטסילַאיצַאס-שיטסינויצ ןעמָאנ ןטימ ןליוּפ ןיא ןוא

 ךיז ןבָאה ןגעוו ערעזדנוא ,ריא ןיא ןסָאלשעגנָא טשינ ךימ בָאה

 ןרָאי עגנַאל רעז ,עגנַאל ףיוא ,טדיישעצ

 רעצרוק רעד ןופ קנעדנָא רעד רעבָא טדיישוצ ךיז ןבָאה רימ

 "-עגסיוא טשינ זיא טעברא רעקידתופתושב רעזדנוא ןופ הפוקת

 ןשיטסינויצ ןטעביז ןפיוא .רעצרשה ערעזדנוא ןופ ןרָאװעג טקעמ

 עגאל ןשיטילַאּפ ןייז ןיא רעדעי ןענאטשעג ר"מ ןענעז סערגנַאק

 לי ראטידעמ יד ייז טיִמ ןעמַאזוצ ןוא ןטסילַאירָאטירעט יד

 ןבָאה ,טייהרעדנימ רעד ןיא ןבילבעג ןעגעז סָאװ ,ןטסילַאיצָאס

 טימ עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד ןוא סערגנַאק םעד טזָאלרַאפ

 טשינ טָאה ןייגקעװא רעייז ,ריט רעד טימ ּפַאלק ןקראטש א

 לגילפ ןקניל ןפיוא ץאלּפ רעיײז :ןדָאש ןסיורג ןייק טכַארבעג

 ,שארב ןוװָאכָארָאב טימ ,ןויצ-ילעופ ייטרַאפ יד ןעמונרַאפ טָאה

 טשינ ,ןרָאװעג טרידיוקיל לייוורעד זיא ןינע רעצנַאג רעד
 עיסימָאק רעשיטסינויצ רעד ןוֿפ טכירַאב ןוײטַאגעג םעד בילוצ ױזַא
 -געק רעד בילוצ ּרקיע רעד רָאנ ,ןרָאװעג טקישעג ןיהַא זיא סָאוװ
 ענייז ןוא יקסניצשעל ,ןטסינָאלַאק עשיטירב יד ןופ טפַאשרענ
 ןוא םזינויצ ןפױא ףירגנָא ןפראש ַא ןבױהעגנָא ןבָאה םירבח
 ו .רענגעק-טפיוה ייווצ ערעייז ,"דנוב , ןפיוא

 עירָאעט יד ןדנירנַאב טימ טקיטפעשַאב ךיז טָאה יקסניצשעל
 טשינ זיא סע זא ,תולג ןיא ןדיי ןופ עיצַארענעגעד רעד ןופ
 רעד ןופ ןוא ,תולג ןיא םויק ןשידיי ַא ראפ גנונּפָאה ןייק ןאראפ
 לייוו עירָאטירעט ַא רַאְפ לארשייץרא טשינ טסַאּפ טייז רעטייווצ
 טעװ סָאװ ,עיצידַארט רעזעיגילער רעד טימ ןדנוברַאפ זיא סע
 .גגוגעווַאב .צרעגָאיצולָאװ ער עשירעיינַאב עדעי ןכַאמ טשיגוצ

 זיורבפיוא רערענָאיצולָאװער רעד טקרַאטשרַאֿפ ךיז טָאה סע

 .רעטעברַאןַאב יד ןופ .קיירטש רעניימעגלא רעד ,דנַאלסור ןיא
 / עירעּפמיא רעשיסור רעד ןופ ןבעל סָאד טריזילַארַאּפ טָאה סָאװ
  ףעשרעהגײלַא-רַאצ םעד ןעגנוװצעג טָאה .ברעמ זיב חרזמ ןופ

 טגָאזעגְנָא - טָאה . סָאװ - ,טסעפינַאמ ןכעלרעייפ- -ַא ןביירשוצרעטנוא
 ןוא קורד ,טרָאװ ןופ טייהיירפ ןופ עכָאּפע רעיינ א ןופ הרושב יד
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 םיובנירג קחצי

 ,(ַאמוד) זה שירעבעגצעזעג א ןפאש סָאד ךיוא ןוא ןענייארַאפ

 טסעפינַאמ םעניא .הנידמ רעד רַאפ ןצעזעג ןֿפַאש לָאז סָאװ
 -ַארקָאמעד ןגעוו תורושב ךסָא טלעפעג ,ןטש-השעמ רעבָא ןבָאה

 ןופ רעגריב עלא ןופ גנוקיטכערעבכיילג ייז ןשיווצ ,טכער עשיט

 עלא ןכַאמ לטב סָאד סרעדנוזַאב ןוא ,עירעפמיא רעשיסור רעד

 ילב טביורעג ןוא ןדיי יד ףיוא טקירדעג ןבָאה סָאװ ןעגנוצנערגַאב

 ןלייוו וצ טכער סָאד ןעמוקַאב ןבָאה ייז .טכער עכעלרעגריב יד יז

 ןבָאה סָאװ ןעגנוצנערגַאב ערעדנַא עלַא ר רעבָא ,עמוד רעד ןיא

 ןליוּפ ןופ גנולייטרַאפ רעד ןופ ןטייצ יד ןופ .טלעמַאזעגנָאה ךיז

 ןבָאה סָאװ -- דנַאלסור-סייװ ןוא עניַארקוא ןופ .עיסקענַא יד ןוא

 ןדיי .טפַארק ןיא ןבילבעג ןענעז ,בשומה םוחת םעד טעדליבעג

 -ַאמ יד ןיא ןענָאפ עטיור יד רעטנוא החמש טימ טרישרַאמ ןבָאה

 טשינ ,עיצולָאװער רעד ןופ ןוחצנ םעד| .דובכל ,טעיצַאטסעּפינ

 טלעטשעג ךעלטנעגייא ןענעז יז סָאװ ,םעד .ףיוא .קידנעקוק

 ,רעגריב עטקיטכערַאבכיײלג ערעדנַא עלא ןופ ץוחמ ןראוועג

 טימ סעיצאטסעפינַאמ- ןגעק ייז ןגעקטנַא סיורא ןענעז טָא  ןוא = |

 -נעמַאװצ ךיז ןבָאה ןוא ,רַאצ ןוֿפ רעדליב ןוא ןענָאפ עקילייה

 ןופ עילַאװכ ַא ןוא ,ןטנַאטסעּפינַאמ ערעדנַא יד טימ ןסיוטשעג

 ןעמוקעגרָאפ טשינ ךָאנ ןענעז עכלעזַא סָאװ ,ןעמָארֹגָאּפ .עקיטולב

 טציילפרַאפ ןוא ןסָאגעצ ךיז טָאה ,דנַאלסור דנַאל-םָארגָאּפ םעניא

 ןיא :טסייה'ס ,דנַאלסור-םורד ןיא סרעדנוזַאב ,בשומה-םוחת םעד

 ןעמוקַאב טָאה עיצולָאװער .יד .הרוש -רעטשיע - ןיאי עניארקוא

 טשרעהַאב טָאה סַאג עשידיי יד ןוא ,ּפַאלק ןקידנרעטעמשעצ ַא

 ןבױלג רעד ןרָאװעג טרעטישרעד זיא'ס שואי-'ןוא :גנושיוטנַא

 רעריפ יד .רעקלעפ עשידנעלסור יד ןופ ןסַאמ .יד ןיא ןדיי יד .ןוֿפ

 "רעטנוא ,רעטימעג יד ןרעטנומפיוא .טווורפעג-יןבָאה "דנוב ,+ ןופ

 שידיי ,ןייז סע זומ יוזא זא ,הענכה רעקיריורט- טמ' קידנעכיירטש
 יָאװער רעד ןופ רעדער יד ףיוא לעמיוב .יוװ . ןעניד .ףרַאד טולב

 גנורעטיברַאפ ןופ םערוטש א ןפורעגסיורא ןבָאה ןוא --- עיִצְול

 טשרמולכ טסיירטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזא .ןעוועג זיא/ס ,ןרָאצ ןוא

 םענופ ןעלּפַאצ עטצעל יד .ןענעז: סָאד- זַא .,שינעדערנייא רעד טימ

 טביולגעג .טשינ רעבָא ןּבָאה ןסַאמ יד ןוא -- םישזער ןשיטסירַאצ

 ןלָאז ןדיי ,ןעגנורעדָאּפ יד טקרַאטשעג ךיז .ןבָאה סע ןוא .םעד ןיא
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 ןזָאלראפ טשיג ךיז ןּוא קידנעטשטסבלעז ףמַאק רעייז ןפמעק

 ,עיצולָאװער רעד ןופ דסח ןפיוא

 | י ִש |

 יֵנָאֹּפ עשידיי-טנַא יד ,עיצולָאװער רעד ןופ לַאֿפכרוד רעד

 וצ טכַארבעג טָאה ,עיצקאער רעד ןופ ןוחצנ רעד ןוא ןעמָאר

 ןוֿפ םינקסע יד .סַאג רעשידיי רעד ףױא שואי ןוא גנושיוטנא

 ייטירק-רוטַארעטיל ןרָאװעג ןענעז ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער יד

 -סיוא ןענעז ןעגנוזָאל עלאנָאיצַאנ עטסיירד יד ,רעוט-רוטלוק ,רעק

 ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס ןֹוא ןכות רעייז ןופ ןרָאװעג טקידיילעג

 .טייקכעלקריו רעד ןיא סיזַאב ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה ייז זַא

 .גנונדרָא-גָאט רעד ןופ ּפָארַא טשינ זיא עגַארפ-טיירטש ןייא זיולב

 ,טײרטשרכַארּפש רעד :טפרַאשרַאפ רעמ ךָאנ ךיז טָאה ,אברדא

 .קלָאּפ ןופ ןבעל םעניא שידיי ןופ ץַאלּפ ןופ עגַארּפ יד

 יַאלקָארּפ שידיי זיא ץנערעפנָאק רעשטיווָאנרעשט דעד ףיוא

 .קלָאפ ןשידיי ןופ ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ יד סלַא ןרָאװעג .טרימ
 םיגיהנמ עשיטסילַאיצַאס עשיטסילאירָאטירעט יד ןופ ליפ ייב

 רעייז ןופ ךַארּפש עשיאערבעה יד ןסיירוצסיוא ןעוועג רעווש זיא

 יסיױא סָאד ןעמוקעגנָא ייז זיא סע יו רערעווש ליפ ךָאנ ,ץרַאה
 רענייא ןעוועג זיא יקסניצשעל זא ,ךיז טכַאד ,לארשייץרא ןסייר
 יד ןשיװצ ןעוועג טשינ רע זיא ,קנעדעג ךיא טייוו יוו .ייז ןופ

 טָאה סָאװ שינעהעקרעביא-רוטלוק יד טרימַאלקָארּפ ןבָאה סָאװ

 ַא ןופ קלָאפ ַא ,קלָאֿפ עשידיי סָאד טלעדנַאװרַאפ לָאמא טימ

 ןיא ןטרעוו עקיטסייג עקיבײא ןוא רוטלוק רעקירעי רעטנעזיוט

 ןגעמראפ-רוטלוק ןקידכעבעג א ןוא ןושל םערָא ןא ןופ קלָאפ ַא
 רעד טָאה סָאװ שטנעמ רעד זַא ןלעטשרָאפ טשינ רימ ןעק'כ

 ןייז ןופ ןסירעגסיוא טָאה ,שיאערבעה רימ טימ טדערעג רעטשרע

 ערעייז סָאוו .תובא יד ןופ ןושל םוצ עביל עטשרע .ןייז ץרַאה

 ףיוא ּפָאק ןיא גיױא סָאד יו טיהעגפיוא יז ןבָאה רעדניק-סדניק
 -בעה ןביירש טרעהעגפיוא ,תמא ,טָאה רע ,ןגעוװ-רעדנַאװ ערעַײז

 טשינ ןבָאה ,ןכײלגסנייז ערעדנַא ךסֶא יו ,רע רעבָא ,שיאער

 סָאװ ,ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ראפ טנעמיטנעס םעד ןריולרַאפ

 ןשידיי ןופ רעדנעל עלא ןיא תורוד עשידיי עלַא טײלגַאב טָאה

 ןטסילַאיצָאס-ןטסילאירָאטירעט יד ןופ רעריפ יד .ןופ רענייא ,תולג
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 בָאה ךיא סָאװ "םלועה,, םעניא טכעלטנעפערַאפ טָאה ,רעגינ לאומש-

 :ןעמָאנ ןרעטנוא לקיטרַא ןסיורג א ,ענליוו ןיא טריגַאדער טלָאמעד

 ןכלעוו ןיא ,שיאערמעה ןכייר ,םענייש א ןיא ןבירשעג ,"התקעצכח.

 ןבָאה םירבח ענייז ןוא רע זא ,ןזייוורעד וצ טימַאב ךיז טָאה רע

 ןבעל ןשידיי םענופ שיאערבעה ןסיירוצסיוא הנווכ| יד טשיג
 א

 רעשיטסילַאיצָאס-שיטסילַאירָאטירעט רעד ןיא גנושיוטנא
 ךָאנ ,רָאי וצ רָאי ןופ רעסערג לָאמא סָאװ ןסקַאװעג זיא ייטרַאפ
 ערעדנא תעב .עיצולָאװער רעשיסור רעטשרע רעד ןופ הלפמ רעד
 ןצעװצטרַאפ טימאב ךיז ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס-שידיי

 יָאוער יד ךיז טעוװ דלאב זא ,גנונּפָאה רעד ןיא טייקיטעט רעייז

 טכוזרַאפ יקסניצשעל ןיוש טָאה ,ןביוה רעדיוו עילַאװכ| ערענָאיצול

 ןוא סעדָא ןיא ,גושטנעמערק ןיא :הסיפת ןיא ןציז ןופ םעט םעד

 ןסירעגטימ ןענעז םירבח ענייז ןופ ךסָא .עשרַאװ ןיא וליפא

 -טַא םענופ טייו רענעי ףיוא םָארטשיסנַאיצַארגימע ןטימ ןרָאװעג

 ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה ייז ןופ לייט רעניילק א ,םי ןשיטנַאל

 טָאה ןָאסלענעצַאק לרעב .לארשייץרא ןייק הילע רעטייווצ רעד
 יד ןופ גיהנב רעד ןרָאװעג ןוא לארשייץרא ןייק ןעוועג הלוע
 יָאטירעט א ךיוא ,עדלוג לאוי רבח רעגנוי ןיימ ךיֹוא .רעטעברא

 ןעוועג ,לארשייץרא ןייק ןעוועג הלוע טָאה טסילַאיצַאס-טסילַאיר
 -סײא טשינ טָאה רע רעבָא ,תרנכ הצובק רעד ןופ רעריפנָא רעד

 ןוא עּפָארײא ןייק ןעמוקעג קירוצ זיא ןוא ןויסנ םעד ןטלַאהעג

 רעשיטסיװעשלָאב רעד ןופ ןוחצנ ןכָאנ ;דנַאלסור ןייק קעווא זיא

 רעשידי רעטײנַאב רעד ןיא קיטעט ןעוועג רע זיא עיצולָאװער

 םענופ ןופצ ןיא ןוא דנַאלסור םורד ןיא טעברא עיצַאזינָאלַאק

 ,םירק לעזדניא-בלַאה
 סָאװ ,יד ןשיווצ ןסָאלשעגנָא טשינ ךיז טָאה יקסניצשעל בקעי

 ,דנַאלסור טזָאלרַאפ טָאה רע .לארשייץרא ןייק ןעוועג הלוע ןבָאה

 טרָאד ןוא ךיריצ ןיא ךיז טצעזַאב ,ץייווש רעד ןיא רעבירא
 ינעסיוו עשימָאנָאקע ןוא עלַאינָאס ןיא גנודליב ןייז טמוקלופרַאפ
 עג זיא סָאװ "טנייה, ןיא ליבַאטס טעבראעג טָאה רע ,ןטּפַאש
 ,ןיטשלעקניפ ןוא ןַאקצַאי ךרוד עשראוו ןיא ןרָאװעג טעדנירג

 ,םוילַאירָאטירעט וצ טגױנעג ןעוועג ןענעז סָאװ
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 ןנָאה ,1917 גגילירפ ןיא עיצולַאװער רעד ןופ ןוחצנ ןכָאנ

 עגַארפ עשידי יד זַא ,ןעגנונֿפָאה יד טקראטשעג תליחת ,ךיז
 ןיױלב טשינ ,דנַאלסור ןטײרפַאב םעניא גנוזעל ריא ןעניפעג טעװ

 ןיא ךיוא רָאנ ,גנוקיטכעראבכיײלג עכעלרעגריב ןופ .טכיזניה ןיא

 טכער עלַאנָאסרעּפ- לַאנַאיצַאנ עשימאנַאטױא ןרעב ָארעד ןופ טכיזניה

 -ןיֿמ עלַאנַאיצַאנ עלא יװ ףךיילב ,טייהרעדנימ עלַאנָאיצאנ סלַא

 ןבָאה םעד ץַאדט .עירעּפמיא רעשידנעלסוד רעד ןיא ןטייהרעד

 רעטנוא ךיוא ,ןעגנומיטש עשיטסינויצ יד טקראטשרַאפ אקווד ךיז

 .עיצארעלקעד רופלאב רעטכעלטנעפעראפ רעד ןופ סולפנייא םעד

 -רַאפ א ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סע .סָאג רעשידיי רעד ףיוא

 ייס יד ןוא ןטסילַאיצַאס ןטסילַאירָאטירעט יד ןשיווצ גנוקינייא

 יטרַאּפ רעד ןיא ןסָא;שעגנָא ךיז טָאה יקסניצשעל בקעי ,ןטסימ

 -תולגג רעפרַאש ַא יװ טנַאקַאב ןעוועג ןרָאי עלא זיא רע םגה
 ןשידיי א ןופ טייקכעלגעמ רעד ןיא טבױלגעג טשינ ,?רענײנרַאמ
 יי ,ללכב הֹולג ןיא םויק

 :טעפ, םעניא לקיטרַא ןא ןיא ןפורעגנָא טלָאמעד םיא בָאה'כ

 ןעמָאנ ןטימ .טריגַאדער בָאה ךיא סָאװ "טאלבגַָאס רעדַארגַאר

 ןָאד רענעי וו סעיגָאלָאעדיא טשיוט רע ,טסייה'ס ."ןאושז ןָאד,

 זא טסוװעג טשינ טלָאמעד ךָאנ בָאה'כ ..עטבילעג ענייז ןַאושז

 ןיא ןסילשגָא ךיז טעוו יקסניצשעל ןעוו גָאט ַא ןעמ 2וק טעוו סע

 - .עיצולָאװער רעבָאטקַא רעד ךָאנ "דנוב,
 -עג ךיז טָאה סע רעכלעוו ןיא ,"יײטרַאּפ עטקינייאראפ , יד

 טלעטשעג ךיז טָאה ,ןטסימייס עקילָאמַא יד ןופ העפשה יד טקרַאטש

 ירעדנימ עשידיי עסיורג יד ןריזינַאגרָא וצ טעברא רעד ןופ שארב
 טָאה סָאװ ,קילנופער רעשיניארקוא רעמָאנַאטױא רעד ןיא טייה
 ךוסי ןפיוא .טגעמַאלרַאּפ ןוא גנוריגער ענענייא ריא ןעמוקַאב

 .עימָאנַאטיזא עלַאנָאטרעּפ ןופ

 טלעטשעג זיא .עיצַאמרָאפ .רעלַאנַאיצַאנ-שיריי רעד ןופ שארב
 רַאפ רעטסינימ ַא ןוא גנולמַאזרַאֿפ-ןטנאטנעזערפער א ןרָאװעג
 רעטקייײארַאפ, רעד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא -- םינינע עשידיי
 . ,"ייטרַאפ

 ינעצנָאק ךיז טָאה ײטרַאּפ רעקיזָאד רעד ןופ גנֹוריפנָא יד

 ןעוועג ,ריא וצ טרעהעג טָאה יקסניצשעל ךיוא ,וועיק ןיא טדירט
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 רעטקינייארַאפ, רעד ןופ ןאגרָא-ײטרַאּפ םענופ רָאטקַאדערטימא

 טנָאמרעד טשינ רעבָא זיא ןיקסניצשעל ןופ ןעמָאנ רעד ."ײטרַאּפ

 ראפ רעטסינימ רעטשרע רעד -- ןברַאפרעבליז ןופ ךוּב םעניא

 טלעדנַאהַאב טרעוו סע ןװ -- עניארקוא רעד ןיא םינינע עשידיי

 רעד ןיא ,תולהק עשיטַארקָאמעד עשידיי יד ןופ יובפיוא רעד

 לענש זיא עכלעוו ,עימָאנָאטױא רעשידיי רעד ןופ הפוקת רעצרוק

 "רעגריב ןופ ּפעלק יד רעטנוא ףוס ןשיגארט ריא וצ ןעמוקעג

 .ןדיי ףיוא ןמָארגָאּפ עקיטולב טימ טײלגַאב ןעוועג זיא סָאוו גירק

 זיא סָאוװ ,ןרָאי רעלטיה יד ןיא ןברוח ןגעװו ףוב ןייז ןיא

 ןיא ןמָארגָאּפ יד יקסגיצשעל טרעדליש ,1952 רָאי ןיא סיורא

 סָאד ןעזעג יקסניצשעל טָאה ןגױא ענעגייא יד טימ .עניַארקוא

 ןֹוא ןפַאשעג טרעװ סָאװ עמָאנָאטױא רעשידיי א ןופ דליב-ליורג

 יִגָאּפ עקיטולב ןוא גירקירעגריב ןופ םניהיג א ןיא בורח טרעוו

 טולב-שידי טימ סָאד ןעזעג טשינ טָאה עכלעזא סָאװ ,ןמָאר

 .יקצינלעמכ ןופ ןטייצ יד טניז ,עניארקוא ענעקנורטעגנָא

 ןיא ןעגנושױטנַא יד ןופ ןוא עניארקוא ןיא  ןברוח םענופ

 -םוקמ ןייק ךיז רַאפ יקסניצשעל טשינ טניפעג .דנַאברַאפ"ןטַאד

 עשידיי ראֿפ רעטסינימ רעד ,ברַאפרעבליז יו עשראוו ןיא טלקמ

 .ףסוי רעדורב ןייז יוו ןוא ,גנוריגער רעשיניארקוא רעד ןיא םינינע

 םיא טָאה ןליופ עטיײרפַאב סָאד ."דנוב , ןיא רעּבירַא זיא סָאװ

 יייטראפ ןופ טייוו ,דצה ןמ ןייטש טציא ליוװ רע ,ןגיוצרעד טשינ

 ,ןריורעסבָא ליו רע .סַאג רעשידיי רעד ףיוא לגנארעג ןשיא

 טָאטשטּפױה יד ןילרעב ןיא .ןץלכה:ךס ןריפרעטנוא ,ןענעכײצרַאּפ

 םעד ראפ רעקיסאּפ ראפ רע טלאה ,קילבוּפער .רעראמייוו רעד ןופ
 י- 2 - ;קעווצ ןקיזָאד

 ןשידיי םענופ גָאלָאיצָאס רעד ןרָאװעג ןיא יקסניצשעל בקעי
 טפנוקוצ ןוא םויק ןייז רַאפ ךיז טלעגנאר ןוא טבעל סָאװ ,קלָאֿפ
 דימת ןענעז יז ,רעטרעוו ענייז וצ וצ ךיז טרעה'מ .,קלָאּפ סלַא

 -יצָאס א ,רָאטַאװרעסבָא ןא יוװ ;ןרעפיצ ןוא ןטקַאֿפ ףיוא טיובעג
 סעּפע ןופ דיסח ןייק טשינ רע ויא ,רעקיטסיטַאטס ַא ןוא גָאלָא

 -עלקַאװ ןוא תוקיפס ךיז טביולרעד רע .עמגָאד רעדָא ןביולג ַא
 ןלכה:ךס ןריפוצרעטנוא זיולב טשינ ןיא הדבוע ןייז רעבָא .ןשינ

 ןוא םראוו זיא ץרַאה ןייז .תונקסמ ןוא ןטקַאפ ןלעטשטסעפ ןוא
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 רע ,ךיז ןעלגנַאר ,ךיז ןרעטַאמ סָאװ יד טימ דיילטימ טָאה רע

 ןייז ;ןעגנערבמוא ייז ןליוו סָאװ ,רעגלָאֿפרַאפ ערעייז טנייפ טָאה

 .גנַאגרעטנוא ןוא ןדייל ,ןייּפ ןצ ךיז קידנעקוקוצ טקיטולב ץרַאה

 ןדנעװּפָא תונמחר ןָא ךיז טימַאב ןוא ,ןריפרַאפ טשינ ךיז טזָאל רע

 .סעיזוליא ערענָאיצולָאװער ײלרעלַא ןרעטשעצ ןוא

 עשידיי ןופ ןטקעיָארּפ יד ןופ ןריפרַאפ טשינ ךיז טזָאל רע

 ןוא םירק ןופ ןופצ ןיא ןוא דנַאברַאפ-ןטַאר-םורד ןיא ןטנעגעג

 יד ןעניװעג וצ זיא ןיימ רעייז סָאװ ,ןַאשזדיבַאריב ןיא רעכָאנ

 ףליה וצ ןעמוק ןלעוו סָאוו ,ןדיי רענאקירעמא יד ןופ רעצרעה

 .םזינויצ ןוא ןויצ ןופ ךיז קידנרעטייוורעד ,ןעגנומענרעטנוא יד טָא

 ןופ .עקיטכיר סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה קיטירק סיקטניצשעל

 "רוח זיולב ןבילבעג ןענעז דנַאלסור-םורד ןיא ןטנענעג עשידיי יד

 -יצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טעטכינרַאֿפ ןענעז ייז יו םעדכָאנ .תוב

 וצ זיב שרַאמ-וחצנ רעיײז ןיא טכיירגרעד ןבָאה סָאװ .ןשטייד

 ןוא סיצַאנ יד ןופ הלפמ רעד ךָאנ יײז ןענעז ,עגלָאװ רעד

 ליוו ,ןרָאװעג טיבעגפױא רעדױו טשינ דנַאל סָאד ןעיירפַאב

 ןדיי יד ראפ ןטנעגעג עשידיי יד ןופ ןעיובפיוארעדיוו ןבילוצ

 ףרַאד ,רעטרענייווו עקידרעירפ ערעייז ןיא קירוצ ךיז ןרעק סָאװ

 -רַאפ ןבָאה סָאװ ,רעניארקוא יד טימ ןסיירנייא ךיז ךָאד ןעמ

 ףאפ סָאװ ;ןגעמרַאֿפ רעייז ןעמונעגוצ ןוא ץַאלפ רעייז ןעמונ

 ןופ "רעגריב ענָאטרַאטױא  ןקיטײזַאב וצ ןגָאװ סע טעװ טכַאמ א

 רעדָא ןרָאװעג טעדרָאמעגסיױוא ןענעז סָאװ ,ןדיי ןופ סנעגעמרַאפ יד

 לֹוַציַג סג ַא ךרוד ןענעז סָאװ ,יד ןבעגּפָא רעדיוו ייז ןוא ,ןפָאלטנַא

 | ? ןרָאװעג

 יקסניצשעל טָאה ,טכַאמ יד ןעמונעגרעביא טָאה רעלטיה ןעוו

 ,עקירעמַא ןייק קעווא ןיא ןוא דנַאלשטייד טזָאלרַאפ

 "ַארעטיל טימ ןבעגעגּפָא ךיז יקסניצשעל טָאה קרָאי-וינ ןיא
 ןעמָאנ ַא ןעמוקַאב טָאה רע .טעברא רעכעלטּפַאשנעסיװ ןוא רעשיר
 ,גָאלָאיצָאס סלא ןוא ,הפוקת רעשיאעּפָאריײא רעד ןופ רעשרָאֿפ סלַא

 ןופ שרוי רעד .,עקירעמא ןיא ץובק ןשידיי ןסיורג םעניא
 טכארבעגמוא ןיא רעכלעוו עפָאריײא ןיא רטנעצ ןשידיי ןסיורג
 רעקלעפ יד ןופ ףליה רעד טימ ,םינילת עשיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג
 דצמ ןגייוושליטש ןכעלדנעש םעד ייב ,רעדנעל עטריּפוקֶא יד ןיא
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 ,עיטסעב רעשיטסיצַאנ רעד טימ טפמעקעג ןבָאה סָאװ רעקלעפ יד

 -נוא ,טייקכעלגעמ יד ןרָאי עטצעל יד טאהעג יקסניצשעל טָאה
 רעזדנוא ןיא הפוקת רעטצעל רעד ןופ לכהיךס םעד ןעיצוצרעט

 :תולג ןגעוו טביירש רע סָאװ טָא ןוא ,עטכישעג-תולג

 ןעגנוגלָאפרַאפ ,ןדרָאמ ,תוטיחש ,שטייט רעד טשינ זיא תולג,

 טסייה תולג -- עיצַאנימרעטסקע ןוא ןעגנוצנערגאב ,תושיגנ ןוא

 רעד בילוצ סָאמ רעסיורג א ןיא ןעמוק סָאװ ןקילגמוא עסיורג

 ןצנַאג םעד סא טשינ טּפעש סָאד ךיוא ןוא .תולג ןיא עגַאל
 רעפיט ןוא רעטיירב רעד ."תולג, ףירגַאב םענופ ןיימ ןשירָאטסיה

 ףיוא ,דנַאל דמערפ א ןיא ,דמערפ רעד ןיא ןבעל א :ןיא שטייט
 יד ןבעגרעטנוא ןיז ןעלמיה עדמערפ רעטנוא ,ןדָאב ןדמערפ

 תא טסײג ןדמערפ א וצ ,ליטס-סנעבעל ןדמערפ א ןופ תועפשה

 טשרמולכ ריא סָאװ ,עילַאמַאנַא עקיליורג א זיא תולג ,רוטלוק

 !טייקשעדיי קינעוװ -- טייהיירפ ךסָא :זיא לומרָאפ עשיגָאל טשינ

 ןגעקטנַא ןוא הביבס רעדמערפ רעד ןופ עיטַאּפמיס עקרַאטש א

 ןשיווצ ,ןדיי ןשיוװצ גנודניברַאפ ןוא טייקכעלרעדירב קינעוװו םעד

 ,"תוצופת יד

 טָאה יקסניצשעל בקעי סָאװ ,רעטרעו יד טשינ סע ןענעז

 רעטרעװ יד ,1912 רָאי ןיא עשראוו ןיא ןעמוק ןייז ךָאנ טגָאזעג

 רעד ןיא ןָאפ רעזדנוא ףיֹוא ןרָאװעג ןבירשעגפיוא ןענעז סָאװ

 ישעל ?"טפנוקוצ ערעזדנוא , רערעזדנוא עבַאגסױא רעלַאגעלמוא

 ןופ געוו ןגנַאל ַא ךָאנ ,רוקמ ןייז וצ טרעקעגמוא ךיז טָאה יקסניצ

 .ןעגנושיוטנַא ןוא םירוסי



 ןיקריס ןמחנ טימ שינעגעגאב ןיימ

 טימ טגעקאב ךימ ךיא בָאה ןיֹוה ןיא ןיקסוועשילדָאּפ ייב

 טרעהעג ךסֶא רעירפ ךָאנ ךיז טײטשרַאפ ,בָאה'כ .ןיקריס ןמחנ

 טומ ןייז טנַאקַאב ןעוועג רימ זיא'ס .ןעניקריס ןגעו טנעיילעג ןוא

 ןגעװו ןעיידיא ענייז טימ טמַאזנייארַאפ קידנעייז ,טייקטסיירד ןוא

 ,ןסערגנָאק עטשרע יד ןיא םזינויצ-רעטעברַא

 ילא ןא ןעוועג יא שינעגעגַאב רעזדנוא ףיֹוא סעומש רעד

 ,ןעגנורעניארעד עקיד'תופתושב טרירַאב טשינ טָאה ןוא ,רעניימעג

 ןרעטנענרעד ןוא רעפסָאמטַא עמיטניא ןא וצ עבטהיךרדב ןריפ סָאװו

 ךלַאב ףױרא יא סעומש רעד .ןרעדנא םוצ רענייא רעסעומש יד

 ןיקריס ר"ד .םזילַאיצָאס ןוא םוגיויצ ןשיווצ גנואיצַאב רעד ףיוא

 -געמ ןייק ןַארַאּפ טשינ ןענעז סע זא ,ןזײװַאב וצ טימַאב ךיז טָאה

 בוא ,לארשייץרא ןיא ןדָאב ןפיוא ןסַאמ ןריזינָאלָאק וצ טייקכעל

 טקנופ טעד ןיא .הטיש עשיטסילַאיצָאס יד ןעמענָא טשינ טעוו'מ
 רימ זיאס .ןעגנַאגעגרעדנאנופ ןעגנוניימ ערעזדנוא ךיז ןעגעז
 ןגעקטנַא ךיז ,םירבח עניימ טשינ ןוא רימ טשינ ,ןלַאפעגנייא טשינ

 ןעוועג טיירג ןענעז רימ .עיצַאזינָאלַאק רעשיצוביק רעד ןלעטשוצ

 -רא עשיטסילַאיצָאס יד טימ טנָארפ ןייא ןיא ןקידײטרַאֿפ ןצ ייז

 רימ ןיא סע ,רעבָא ,רעגַאל ןשיטסינויצ םעניא סעיצקַארּפ רעטעב

 ַא ןעיבפיא ןעמ ןעק יזא יו ,ןייטשראפ וצ ןעוועג רעווש

 ערעזדנוא ןיא טשינ זיא טכַאמ יד תעב ,טפאשלעזעג עשיטסילאיצָאס

 ןיא ןשרעה סָאװ ןעגנוגנידאב יד ןפאש הימ טשינ ןוא טנעה

 בָאה'כ .ייז וצ ןסָאּפוצוצ ךיז ןעגנוווצעג זיא בושי רעד ןוא ,דנַאל

 ןינע םִעֹד ןיא טקנופדנַאטש ןיימ ןעניקריס ןרעלקפיוא טווורפעג

 ןעוועג חילצמ טשינ בָאה'כ ןוא

 טפַארקיסגנופַאש רעד ןיא טביולגעג טָאה רע ,ךיז טיײטשרַאפ
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 םיובנירג קהצי

 ןופ טייקטיירגױברק רעד ןיא ןוא קנַאדעג ןשיטסילאיצָאס ןופ

 םיאנתיסנעבעל יד ןרימרָאפ וצ חוכב ןענעז סָאװ ,רעגָנייהנָא ענייז

 ךיז ראפ ןעזעג בָאה רעדיו ךיא לאעדיא ןוא ןליוו רעייז טיול

 -עטניא יד ןוא תונווכ יד קנַאד ַא ךיז ןפַאש סָאװ ןעגנוגנידַאב יד

 דנַאטשמיא טשינ ןענעז רימ סָאװ ,דמערפ זדנוא ןענעז סָאװ ןסער

 זיא רעדעי .יײז וצ ןסַאּפוצ ךיז ןומ רימ רָאנ ,ןרעדנע וצ ייז

 ךיז ןבָאה רימ .גנוניימ ןייז ייב ןבילבעג ,זיא רעגייטש רעד יו

 טשינ רעמ ךיז רימ ןבָאה טלָאמעד טניז .טנעגעזעג ךעלטניירפ

 ,ןטייוצ ןטימ רענייא גנורירַאב ןיא ןעמוקעג טשינ ןוא טנעגעגַאב

 | א
 -רעכירַא זיא ,לארשי-תנידמ יד ןפַאש ןכָאנ רָאי ןטריפ ןפיוא

 םעד ,ןיקריס חנ ןופ ןייבעג סָאד דנַאל םעניא ןרָאװעג טריפעג
 ןוא רעשיטסילַאיצָאס רעד ןשיװצ עזעטניס רעד ןופ רעגָאזנָא
 ,הרות רעשיטסינויצ

 ןכָאנ רָאי ייוצ -- 1898 רָאי ןיא ךָאנ טָאה סָאװ ןַאמ רעד
 ןייז טכעלטנעפערַאֿפ -- ?טַאטשנעדוי, סלצרעה ןופ ןעניישרעד
 יַאלקָארּפ טָאה סָאװ ,טַאטשנדי ןשיטסילַאיצָאס ןגעוו לקיטרַא
 ןייבעג ןייז ,עשיטסילאיצָאס ַא ןייז טעװ הנידמ עשידיי יד זַא ,טרימ
 הכוז טשינ טָאה רע סָאװ ,הנידמ רעד ןיא ןרָאװעג טכַארבעג זיא
 ןעייטש הנידמ רעד ןופ שארב תעב בעל םייב ןעז וצ ןעוועג
 עשיטסילַאיצַאס סנעמעוו ,םירבח ענייז ןעװעג ןענעז סָאװ יד
 ,ענייז יו רעלַאקידַאר ןעוועג ךָאנ ןענעז ןעגנורעדָאפ

 טביולגעג ,ןעזעג ייז טָאה ןיקריס יו ױזַא ,ןלַאעדיא יד ןרעוו
 ,הנידמ רעשידי רעד ןיא ןרעװו טכעלקריוורַאפ ןלעוו ייז זא
 ןלפייװצ ןעק'מ 1 עיזיוו סניקריס ןופ טסייג םעגיא טריזילאער תמאב
 הנידמ יד זַא ,זדנוא ייב עמָאיסקַא ענעמונעגנָא ןַא זיא סע .םעד ןיא
 ןעו טלָאמעד רָאנ ןריסערגָארּפ ןוא ןעלקיווטנא ךיז ןענעק טעװ
 -יַצָאס ןשיוצ הרשפ ַא ףױא ןריזַאב ךיז טעװו קימָאנָאקע ריא
 ייניא רעטאווירפ רעד ןופ רָאטקעס םעד ןוא רָאטקעס ןשיטסילַא
 -יציניא רעטַאוװרפ רעד ןיא ןעזעג ךָאד טָאה ןיקריס .וויטַאיצ
 טָאה רע רעכלעוו ןגעוו הנידמ רעשידיי רעד ןופ טנייפ םעד וויטא
 טכאמ יד זיא טָא .טבערטשעג טָאה רע רעכלעוו וצ ,טמולחעג
 רעטעברַא רעשיטסילַאיצַאס ַא ןופ טנעה יד ןיא הנידמ רעד ןיא
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 רוד ןיימ ןופ

 רעבָא .רעדנירג עריא ןופ רענייא ןעוועג זיא ןיקריס סָאװ ,ײטרַאט

 עד טריזַאב זיא סע רעכלעוו ףיוא טעברא רעד ןופ דובכ רעד

 ןיא ןעגנוזעג ןעמ טָאה ריא ןגעװ סָאװ ,הנידמ רעד ןופ יובפיוא

 ,טלַאפ "ןבעל רעזדנוא זיא טעברא יד, בֹושי ןופ ןטייצ עטשרע יד

 .ןגייטש ןיא טלַאה וויטַאיציניא רעטַאוװירּפ רעד ןופ ןעזנָא רעד ןוא

 געט ענעי ןיא ,ןיקריס ןופ הרות יד ןרָאװעג ןסעגרַאפ זיא סע

 עשטסילַאיצַאס יד ןריזילָאטסירקסױא ןביױהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו

 ןדנוא זיא -- רעגַאל ןשיטסינויצ ןֹוא ןשידיי םעניא גנוגעווַאב

 ןיטש טערו סָאװ ,ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס ַא זא ןלַאפעגניא טשינ

 -ָאס טשיג ַאזַא ףיוא ןייג טעװ ,הנידמ רעשידיי רעד ןוֿפ שארב

 טשיג .עגַאל רעד וצ ןסַאּפוצ ךיז טעוו ןוא געוו ןשיטסילַאיצ

 .ןייז וצ רבוג יז גנערטשנָא ןקירעהעג ןייק וליפא ןכַאמ

 אפוג גנופאש יד חצנמ ןעגנוגנידאב ענעפאשעג יד ןענעז יוזא

 -מַא ןוא עצלָאטש יד ֹוצ ךיז טסַאּפ יוזא ,לאעדיא רקיע ריא ןוא

 .ןעננוגנידַאב עקידעכָאװ ,עיורג יד וצ גנופאש עזעיציב

 טייצ ןופ וצ ךיז ןסַאט סָאװ יד ךיז ןעימַאב רַאפרעד רעבָא

 ךיז ןפיטרַאפ ייז ,המשנ-תילע ןימ א ןיא ךיז ןשירפוצּפָא טייצ וצ

 יד טימ ךיז ןקיגייארַאפ ,טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד ןופ תונורכז יד ןיא

 ,םזילַאיצַאס ןשיטסינויצ ןופ רעגָאזנָא יד ןופ ערעל ןוא תומשנ

 -ַאב יד ןייז רבֹוג ןעק חוכיסגנופַאש רעד זַא טביולגעג ןבָאה סָאװ

 ןרעק ,ייבראפ ןעיג השודק ןופ ןטונימ יד ןעוו ןוא ,ןעגנוגניד

 עריא וצ גנוסַאּפוצ רעד וצ ,טייקכעלקריו רעד וצ קירוצ יז
 | ,.ןעגגוגנידַאב
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 קורק ףסוי ר"ד

 1902 רָאי ןיא טנעגעגאב ךיז רימ ןבָאה לָאמ עטשרע סָאד
 -ראפ ןיימ טרירעפער טָאה סע ווו גנולמאזראפ א ףיוא שזדָאל ןיא
 ,טַארשריק ,רבח ןוא טניירפ-טנעגוי רענעברָאטש

 בָאה ךיא ןוא ןרָאי ךסַא רעבירא זיא שינעגעגַאב רענעי טייז

 רעטעפש .םיא ןגעו טרעהעג טשינ רָאג ןוא ןקורק ןעזעג טשינ

 ,ס ,ס רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה קורק זַא ,טרעהעג ךיא בָאה

 רעד תעב ,1905 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא טלייוועג טָאה ןוא יײטרַאפ

 יַארטעּפ ןיא ןעוועג ךיוא זיא רע .עיצולָאװער רעשיסור רעטשרע

 יִקַא ןוא סראמ יד -- סעיצולָאװער עדייב ןופ געט יד ןיא דָארג

 ןיא ןעוועג ךיוא טלָאמעד ןיב'כ .1917 רָאי ןיא עיצולָאװער רעבָאט

 ןוא -- שידיי ןיא גנוטייצ א טריגאדער בָאה ןוא דַארגָארטעּפ

 טָאה רע זא ,טרעהעג זיולב בָאה'כ ,טנעגעגַאב טשינ ךיז ןבָאה רימ

 ּוצ ,סעיצולָאװער יירד יד ןשיוצ ,טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא ןזיווַאב

 ןרעוו ,ןָאדנָאל ןייק רעבירא ,ץייווש רעד ןיא ,ןילרעב ןיא ןענרעל

 יןטסילַאירָאטירעט רעד ןופ רעריפנָא רעד ,ןליװגנַאז ןֹופ דיסח ַא

 רעשילגנע רעד ןופ םילודג יד טימ ןענעקַאב וצ ךיז ,עיצאזינַאגרָא
 עקיניא טימ טעדניײרּפַאב ןרעו ןצ וליפא ןוא .,ײטרַאּפ-רובייל

 ,ייז ןופ
 ןעײטרַאּפ יד .עשראוו ןיא טנעגעגאב רעדיוו ךיז ןבָאה רימ

 ירַאֿפ ןשיווצניא ןענעז ,טרעהעגנָא לָאמַא טָאה קורק עכלעוו וצ
 ןוא םזילַאיצָאס םעד יירט ןבילבעג זיא קורק רעבָא ,ןדנוווש

 עפורג עשיטסילאיצָאס עקנילַא ןיא ןוקית ַא ךיז רַאפ ןענופעג

 עשיטסילַאיצָאס עשיליופ) .ס.פ.פ ןופ ןטלָאּפשעגּפָא ךיז טָאה סָאװ

 עיינ יד .ןקַאילָאּפ ןוא ןדיי ןיירא ןענעז סע עכלעוו ןיא ,(יײטרַאפ

 ןַיז .רענבָארד ןוא קורק ,ןדיי ייווצ טעדנירגעג ןבָאה יײטרַאּפ
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 רוד ןיימ ןופ

 "זושראק ןייק טכַארבעג םיא טָאה ,ײטרַאּפ רעד ןיא טעטיױויטקַא

 יִאּפ רַאפ רעגַאל-עיצאלָאזיא ןא ןענופעג ךיז טָאה סע ווו ,עזרשב

 רעבָא .ןעמָאנ ןטכעלש ַא רעז טָאה סָאװ ,רעכערברַאפ עשיטיל

 רע ןעוו .רענַאל םעד ןיא ןכָארבעגניא טשינ ךיז טָאה קורק

 ןופ טנעגעגַאב םיא טימ ךיז ךיא בָאה ,ןרָאװעג טיירפַאב זיא

 עניימ ןרָאי עטצעל יד טלָאמעד ןעוועג ןענעז סע .טייצ וצ טייצ

 ןעוועג זיא קורק ,לארשייץרא ןייק ןייז הלוע ןיימ ראפ ,ןליופ ןיא

 רעשידיי טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה סָאװ טפַאשלעזעג א ןיא קיטעט

 לארשייץרא .רעדנעל ערעדנא ןוא עקירעמַא ןייק עיצַארגימש

 .רעדנעל יד ןופ ענייא ןעוועג טשינ זיא

 ןעז וצ הוכז םעד טַאהעג ךיא בָאה ,הילע ןיימ ראפ ךָאנ

 רעד טימ רימ וצ טעדנעװעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןויצ-ילעופ עקניל

 עכלעוו ,לארשייץרא ןייק ןטַאקיפיטרעס הילע ייז ןבעג וצ השקב

 ןייק טשינ רעבָא ,םַארנָארּפ ןיא טקנוּפ ַא רָאנ ייז ייב ןעוועג זיא

 יז ןשיװצ ןעוועג טשינ זיא קורק .הילעןסַאמ ןופ דנַאל

 ןיא .געוו ןייז ןעגנאגעג זיא קורק ףסוי זא ,רעכיז ןיביכ

 | .תמא ןייז ןיא ןביולג ןפיט ןוא םענייר

 ןיא סרעדנֹוזַאב .געו סקורק ןעװעג זיא ןדײל ןךופ געוו א

 ןשילױפ ַא ןופ םעט םעד טליפעג ךיא רע טָאה טרָאד ,ןלזֿפ

 ןטָאלשעגנָא ךיז טָאה רע טניז ,ןָא גָאט םענוֿפ ,?רעגַאלרעיצַאלַאזיא

 ןפילטנא יה רע טגעלפ ,ןטסילאירָאטירעט-ןטסילַאיצַאס יד ןצ

 ןופ עיצידַארט יד ןוא ןלױפ ןופ העפשה יד .לארשייץרא ןופ

 ןזהַאב טשינ סטָאה ,ףמַאק ןשיטסילַאיצָאס ןוא ןלַאנַאיצַאנ ריא

 ,"זגַאלרעטַאֿפ , ףירגַאב םעד ןיײזטסוװַאב ןייז ןיא ןעגנירדוצנײרַא

 יד ןעװעג ,ךיז טכַאד ,ןענעז ןטסיגיצ עשיליּפ רימ סָאװ

 ןופ רצוא-רעטרעוו םעניא טכַארבעגניירא םיא ןבָאה פָאװ עטשרע

 סָאװ דנאל ַא טשינ זיא דנַאלרעטָאֿפ ַא ,ןטסיניצ עשיסור יד

 יד ןופ דנאל א זיא דנַאלמיײה א .עפַאמ רעד ףױא סע טכוזימ

 לָאֹמַא טָאה קלָאפ סָאד ווו ,קלָאפ ןופ דנַאל-ןריובעג טָאד ,רעטעפ

 -רעביא טשינ זיא דנוב רעד ןכלעװ טימ דנַאל א .טקיטלעוושג

 ןרָאװעג טקידיילעגסיוא זיא'ס ןעוו ,טלָאמעד וליפא ןרָאװעג ןסידעג

 ןבױלג רעד ןרָאװעג ןשָאלעגסױא טשינ זיא טע ןיא ,ןדיי ןופ

 .ןדיי ןענָאילימ רַאפ דנַאלרעטַאּפ א ןרעװ טעװ סע זא
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 םיובנירג קחצי

 ןרעדנַאװ ןוא םירוסי ןופ געו ןגנַאל א ךָאנ טָאה סָאװ קורק
 טשינ טָאה ,הנידמ רעשידיי רעד ןיא דנַאלרעטָאפ ןייז ןענופעג
 ןיא ןלעטש וצ טייקיאעפ ןוא ןשינעטנעק ענייז ןעוועג הכוז
 אלב רעדָא םיעדויב ,שנוע ַא זיא סָאד ,לארשי תנידמ ןופ טסניד
 ןיא טקילײטַאב טשינ ךיז טָאה סָאװ ,םענייא ןדעי ראפ ,םיעדוי

 ,בושי לארשי-ץרא םעניא גנופאש-תישארב רעד
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 ןיקיורפע לארשי

 טרָאװקנעדעג ַא ביירש ךיא זא ,טריסַאּפ סע טָאה טָא ןוא.

 יתעדמ רעד ןיא .אקווד שידיי ףיוא ,ןיקיורפע לארשי ןגעוו

 טַאהעג טָאה ערעירַאק עטנַאסערעטניא ןוא עקידריווקרעמ א ,לארשי

 געוו ןייז טקידנערַאפ טָאה רעכלעוו ,ןיקיורפע לארשי ךיז רעטניה

 ,זירַאּפ ןיא הלהק רעשידיי ַא ןופ שאר סלָא ןבעל ןיא

 יא

 טָאטש רערעסערג רעדעי ןיא ןעו ,ןרָאי יד ןענעז טייוו יו

 םעניא ךעלטעטש עניילק ליפ ןיא ןוא דנַאלסור ןיא ןֹוא ןליופ ןיא

 "עגסיוא ןענעז ,דנַאלסור ןשירַאצ םעניא בשומה םוחת ןשידיי

 "הבישי ענעזעוועג -- ןפורגיטנגוי ,דרע רעד ןופ יו ןסקַאװ

 וצ ןטסינרעטסקע סלַא טיירגעג ךיז ןבָאה סָאװ -- םירוחב

 .ןלושכיוו ערעדנא ןוא טעטיזרעווינוא ןופ ןטנעדוטס ,ערוטַאמ

 הכאלמיילעב ,ךעלקירבַאּפ עניילק ןיא רעטעברא ייז םורא ןוא

 ןוא רעבלעוועג ןיא עטמַאַאב ןוא עטלעטשעגנָא סלעדנַאה ,ןפליהעג

 ,טלָאמעד טייז קעווא ןענעז רָאי 50 ַא לכה ךס .רעזייה-סלעדנַאה

 "נַאגרַאֿפ רענעגנולקרַאֿפ טײװ ןופ עטכישעג סע זיא ןיוש ןוא

 | .טייהנעג

 ןעמָאנ ןייז ןעוו .רוד םענעי ןופ רענייא ןעוועג זיא ןיקיורפע

 זיא ,הפוקת רענעי ןופ ביֹוהננֶא ןיא ןרָאװעג טנַאקַאב רימ זיא

 יד ןיא ןוא קסבעטיוו ןיא רָאטַאטיגַא סלַא קיטעט ןעוועג רע

 םינָאדװעסּפ םעד רעטנוא ,קסנעלָאמס זיב ךעלטעטש עקימורַא

 רעטעברַא ןריברעוו וצ ןעוועג זיא עבאגפיוא ןייז ,רעדנַאסקעלַא

 רעשיטסילַאיצָאס שידיי רעד רַאפ ךעלרעמעק ןפַאש וצ ,טנענוי ןוא

 יעינעדשזַארזָאװ, :שיסור ףױא ןפורעג ךיז טָאה סָאװ .,ײטרַאּפ
'+ 

 ןעייטרַאּפ טשידיז עשיטסילַאיצַאס ערעדנא וו .("גנובעלפיוא,)
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 םיובנירג קחצי

 עשיטסינוצ ןופ עזעטגיס א ןעוועג "עינעדשזַארזָאוװ,  ךיוא זיא
 .ןּפיצנירּפ עשיטסילַאיצַאס ןוא

 -זָאװ, יד טָאה ןטסינויצ עטנעװקעסנָאק יד יו רעבָא שרעדנַא

 זיא סע זַא ןטלַאהעג ןֹוא תולג םעד טריגענ טשינ "עינעדשזַאר

 ןפַאשעג ןלעװ סע ןעוו תולג ןיא םויק ןשידיי ןצעזוצרָאפ ךעלגעמ

 יסיוא ןלערוטלוק-לאנָאיצַאנ רַאֿפ ןעגנוגנידַאב עשיטילַאפ ןרעוו

 ,קלָאפ ןשידיי ןופ ךיז ןבעל

 ךּוא ןטסינויצ יד ןשיװצ ףמַאק ןפראש ןופ הפוקת רעד ןיא

 עלַארטײג ַא ןעמונראפ *עינעדשזַארזָאװ , יד טָאה ןטסילַאירָאטירעט

 ריא ןעניפעג טעו עגארפ יד זא ,הנעט רעד טימ .,גנולעטש

 יד ןבָאה טעוו סָאװ ,(טנעמַאלרַאּפ) םייס ןשידיי םעניא גנוזעל

  ןפאש וצ ידכ דיי יד ףיוא ןרעייטש ןגיײלוצפיורַא טייקכעלגעמ

 -ץרא ןיא טייקיטעט עיצַאזינָאלָאק רעד רַאֿפ סיזַאב ןלעיסנאניפ ַא

 ןפאש ןענעק טצוװומ רוה ,דנַאל ןרעדנַא ןדעי ןיא רעדָא ,לארשי

 .הנידינ עשידיי ַא

 יזָאװ, ןופ עיגָאלָאידיא יד ןרילומרָאפ וורפ'כ ןעוו טציא

 עלופ ןטיהּפָא קידנעלעװ ,סעיניל טפיוה עריא ןיא "עינעדשזַאר
 םעד טָא זַא ןובשחֹו ןיד ַא פָא רימ ךיא ביג ,טעטיוויטקעיבא

 ,1929 טניז ןשינעעשעג יד טבעלעגרעביא טָאה סָאװ רענעייל

 רעבָא ןקנַאדעג עקיזָאד יד ןייטשראפ וצ ןייז טכייל טשינ טעװ

 ןקנַאדעג עלא יד ןעוו ןטייצ עכלעזַא טלָאמעד ןעוועג ןענעז סע

 "עג ןוא טביולגעג טָאה'מ ,עכעלריטאנ ןייז וצ ןעזעגסיוא ןבָאה

 ןביוהנָא ךיז ןלעוו םישזער ןשיטסירַאצ ןופ ןלַאפ ןכָאנ זא טמיורט

 ףךיא ןיא ןטייהרעדנימ עטקירדרעטנוא עלַא רַאֿפ ןטייצ עטוג

 -ָאטקָא יד ךָאנ ,גנורעטכינסיוא יד ןעמוקעג זיא סע זיב ,ןדיי רַאפ

 -רעטנוא ןכָאנ ,דנַאלסור םורד ןיא 1905 ראי ןיא ןעמָארגַאּפ-רעב

 .סעטלָאװער םירעיױפ יד ןוא דנאטשפיוא רעװקסָאמ םעד ןקירד

 .1912 -- 1908 ןרָאי יד ןופ עיצקַאער רערעטצניפ רעד ךָאנ ןוא

 טשינ ןוא עשיטסילאיצַאס ןעײטרַאּפ עשיטילַאפ עשידיי עלא

 -גָא יד .ןריטסיזקע ֹוצ טרעהענפיוא טעמכ ןבָאה עשיטסילַאיצַאט

 ייז טיוו יוװ ןעיטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס עשידיי יד ןופ רעריפ

 .ענערַא רעכעלטנעפע רעד ןֹופ ןדנוושראפ טשינ ללכב ןענעז
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 רוד ןיימ ןופ

 ןוא רוטארעטיל רעשידי טימ טקיטֿפעשַאב רקיעב ךיז ןבָאה
 | .שידיי ןיא טעברא-רוטלוק ןוטעג

| : 

 רעד ןיא ,דַארגָארטעּפ ןיא טנעגעגאב רעדיוו ךיז ןבָאה רימ

 רעד ןופ ןוחצנ ןכָאנ .המחלמיטלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ

 א ןועג רעטעּפש ןיא ןיקיורפע .,עיצולָאװער רעשיטסיװעשלַאב

 ילֲאפי רעד .לוש סווָאנבוד ןועמש רעקירָאטסיה ןופ ?טסיקלָאפ,

 "עקיד'תילכת, ןֹוא ?עשיטקַארּפ, ןימ ַא ןייז טלָאזעג טָאה "םזיק|
 -ידיל רעד ףיוא סעיגָאלָאידיא עקידנעפמעקַאב ךיז יד ןשיווצ חרשפ

 : ,סַאג רעש

 ןעװעג המחלמ רעד ךָאנ ןרָאי עטשרע יד ןיא .,ןיב'כ ןעוו

 ךיוא ןַאטעגניירא ןעניקיורפע ןענופעג טרָאד ךיא בָאה ,ןילרעב ןיא
 ןיא טעבראעג טָאה רע .טעברא רעקיד'תילכת ןוא עשיטקארפ ןיא

 ."טקערידגימע, טפאשלעזעג עיצַארגימע רעטקיניײארַאֿפ רעד
 ִצ

 בוא .זירַאּפ ןיא טגנעגעגַאב קילעפוצ םיא ךיא בָאה רעטעפש

 ןצ גנוציז א ףױא ןעמוקעג רע זא .העוט טשינ ךימ ןיב ךיא

 עשידיי יד ןוֿפ טעטימָאק ןופ ָארויב סָאד .ָארויב ןיא ןעניקצַאמ

 ןריזינַאגרָא וצ טימַאב טלָאמעד ךיז טָאה רעכלעוו ,סעיצַאגעלעד

 ינלֿמ עלַאנַאיצַאג סלַא טכער עשידיי יד ןופ גנוקידייטרַאפ יד

 עכלעוו ןטַאטקַארט סטיײהרעדנימ יד ןופ דוסי ןפױא ,,טייחרעד

 "נַאקיסנזירפ רעלייסרעו רעד ףיוא ןרָאװעג ןעפונעגנָא ןענעז

 טקידנעעג ךיז טָאה גנוציז יד ןעוו טנעמָאמ םעד ןיא ,ץנערעפ |
 רע זא טליײצרעד רימ טָאה'מ .ןרָאװעג םלענ ןיקיורפע זיא

 ,זירַאּפ ןיא ןבעל-טכַאנ סָאד "טשרָאֿפ

 יד ןזָאלרַאֿפ וצ ןסָאלשַאב ןיקיורפע טָאה טייצ רענעי ןיא

 ןכַאמ ,טושּפ-טסָארּפ ,ןרעו ךייר ןוא ,טעברא עכעלטפַאשלעזעג
 -עוועג רעד ןופ ךיציֿפַא ןַא ןדיי א ךאנ טימ ןעמַאזוצ .ןגעמרַאפ א
 -עזייר סיורג א טנעפעעג רע טָאה ,ײמרַא עשיטסידראווג-סייוו רענעז

 לכש רעשיטקַארּפ ןייז .ןרָאװעג רשעתנ תמאב ןיא ןוא .ַארויב

 ןיא יװ ,םינינע עכעלטפַאשלעזעג ןיא טנידעג רעסעב םיא טָאה

 יגימע עשיסור טריֿפעג טָאה רע .תולג ןיא קיטילָאּפ רעשידיי

 סָאד ןשרעהאב ךיוא טלָאװעג ןוא עקירעמַא-םורד ןייק ןטנַאר
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 ביובנירג קחצי

 רע טָאה םיױג ייב .לארשייץרא ןייק םילוע יד ןריטרַאּפסנַארט
 רע טָאה ןדיי טימ ןטפעשעג יד ייב רעבָא ,ןגעמרַאפ א טכַאמעג

 הרוש רעטשרעטנוא רעד ןיא רעבָא ,ןריווועגנָא ןוא קזיה טַאהעג

 יד ןוֿפ זיירק םעניא ןיירא זיא ןוא ןרָאװעג רשעתנ רע זיא

 טימ ןעגנודניברַאפ ענייז ןסירעגרעביא טשינ טָאה רע .םיריבג

 "עגרעטנוא ערעײז טציטשרעטנוא ןוא םירבח עקידרעירפ ענייז
 רענעי ןיא ,דצה ןמ ןענאטשעג רע ןיא ןיילַא רעבָא ,ןעגנומ

 ןשיטסינויצ טשינ םעניא ןרָאװעג טלייוועג ןיקיורפע זיא ,הפוקת

 דילגטימ ַא ןעוװעג ךיוא ןיא ןוא ץנעגא רעשידיי רעד ןופ לייט

 טָאה רע ,ןטפַאשנַאמסדנַאל עשידיי יד ןופ עיצַארעדעפ רעד ןופ

 ןוא טשינ טנעקיײלרַאפ סָאװ ,ריבג ַא יװ ןעוועג גהונ ךיז

 .ןרָאי-טנעגוי ענייז ןופ ןלַאעדיא יד יירטעג טביילב

 ֹוצ טרעטנענרעד ןיקיורפע ךיז טָאה .ןרָאי עטצעל יד ןיא

 ןייז יירטעג ןבילבעג זיא רע רעבָא ,י"אפמ וצ ןוא לארשייץרא
 .שידיי ֹוצ ןוא תולג ןיא ןבעל ןשידיי םוצ גנואיצַאב רעוויטיזַאּפ

 ַא ןגעוו ןעיידיא עטלַא ענײיז ןריזילַאער טוװרּפעג טָאה רע

 ןבעל ןשידיי ןופ םַאר רעגנייא רעד ןיא הליהקיסקלָאפ רעשידיי

 זירַאֿפ ןיא ןבעגעגסיױרא ןוא טעדנירגעג טָאה רע .זירָאּפ ןיא

 רעד זַא ,גָאז וצ טנימעג טָאה סָאװ ,"םויק, לַאנרושז םעד

 -סנעבעל יד טשינ ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ םויק רעד זיא רקיע

 ףױל םעניא ךיז ןרעדנע עכלעוו ,טלַאהניא רעד ןוא ןעמרָאּפ

 ,ןטייצ יד ןופ
 ינב יד ןופ םענייא ןופ געווסנעבעל רעד ןעוועג זיא ַאזַא

 עקרַאטש .קעװַא ןעייג ןוא זדנוא ןזָאלראפ ןבָאה סָאװ ,רודה

 ךױה ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה רוד רעד .טַאהעג רע טָאה ןעלגילפ

 -יוהג רעד ןופ טסַאל דערעווש רעד רעטנוא -- ןוא ,ןעילֿפ וצ

 .ןבָארבעגנײא ךיז -- לרוג ןשידיי ןופ ,טייקכעלקריוו רעמַאז
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 לעמולק ריאמ ר"ד

 ,א

 -ַאגרַא עשיטסינויצ יד זא ,ןגָאז ןצ אמזוג ןייק טשינ זיא'ס

 רַאפ לעמולק ר"ד םעד קנַאד ַא קידלוש ןיא ןליופ ןיא עיצַאזינ

 וצ טייקכעלגעמ יד ןרָאװעג ןבעגעג ריא ןיא סע סָאװ ,םעד

 יז טָאה סָאװ ,קנוװש ןוא םענרַאפ ןופ טייקיטעט א ןעלקיװטנַא

 ןבָאה סָאװ עײטרַאּפ עלַא ןופ רעטסקרַאטש רעד רַאפ טכַאמעג

 . ןעוועג ןיא רע ,ןליופ ןיא טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא טקריוועג

 -רע .ץרַאה םראוו ַא טימ .,קנוווש ןוא עיזַאטנַאפ טימ טבַאגַאב
 א

 ,טייקנעבעגרעביא עשירבח ןוא טייקכעל

 ענעדישרעפ ןוֿפ טסַאל עלעיסנַאניּפ יד ןגָארטעג ןיײלַא טָאה רע
 טשינ ,שיטסימיטּפָא קידנעטש ןעוועג ייברעד .סעיצקַא עשיטסינויצ

 ,טנעכערעגסיוא-ךעלניילק ןעוועג טשינ ,ָאקיזיר רַאפ ךיז ןקָארשעג

 טָאה רע עכלעוו ןיא סעיצוטיטסניא רַאפ טנַאה ענעפָא ןא טָאהעג

 ,תמא ןעװעג זיא רע םגה ,טכַאמ ןוא ךובכ אקווד טשינ טכוזעג

 .םיריבג יד וצ טרעהעג טשינ טייוו רעבָא ,שטנעמ רעכעלגעמראפ ַא

 ןוא ןשיאעּפָארײיא ןיא ,טנעגילעטניא ןא ןעוועג ןיא לעמולק

 טשינ טָאה רע רעבא .רחוס ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,ןיז ןשידיי

 .םכח:דימלת א ןוֿפ ,רפס בהוא ןא ןופ ןטפַאשנעגיײא יד ןריולראפ

 טגנערבעגניירא טָאה סָאװ ,רוד םעד ןופ דניק ַא ןעוועג זיא לעמולק

 ,בוט-םוי ןופ טכיל סָאד ,טעברַא רעכעלטּפַאשלעזעג רעדעי ןיא

 ,הריתי המשנ רעד ןופ החמש רעד ןופ
 "גנירג טימ טדער'מ ןעו ,ןטײצ טבעלרעד ןבָאה רימ ,ונ

 ןטפַאשנעגײא עכלעזַא טימ ןשטנעמ יד ןגעוו סַאּפש ןוא גנוצעש

 לכיימש ַא טימ טרָאװ םרַאװ ַא ןעמ טקנעש לַאפ ןטסעֿב ןיא

 ןענעז עכלעזא רעבָא ."רעקיטנַאמָאר, יד טָא ראפ תונמחר ןופ
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 םיובנירג קהצי

 ,ןינע רעקידעכָאוו ןוא רעשיאַאזָארּפ ַא טשינ הא ןבעל רעייז ןופ ןביולג רעד ןוא עיזעָאּפ יד יז רַאֿפ ןעוועג ןוא ןדנוברַאפ םיא טימ ןעוועג זיא סָאװ טעברַא עכעלטּפַאשלעזעג יד ױװ ,םזינויצ רעד ,לעמולק ר"ד יװ ןעטנעמ יד ,ןעוועג יז
 ןבעגעג טָאה רע רעבָא .שטנעמ רעכעלגעמרעפ ַא יו רעמ ןעוועג טשיג רע ןיא עניז ןטיצ עטסעב עמַאס יד ןיא ,רעבא ,ריבנ רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע זַא ,ןטלַאה יאדווַא טעװ ,טנַאה רענעּפַא ןייז טול ,תובידנ ןוא ןדנעפש ןייז טול ןעלעמולק ןופ טייקכייר רעד ןגעוו ןלייטרוא טעװ סע רעװ .ענייז תורצוא עקיזָאד יד ןפױקרַאפ ןומ לָאז רע זא ,וצרעד טכַארבעג םיא ןבָאה ןטייצ ערעװש יד ןעװ ,טעטולבעג שממ טָאה ץרַאה ןייז ןוא ,רעכיב טלעמַאזעג ןוא טאהעג ביל ,ךוב ןופ שטנעמ ַא ןרָאי עלא ןעוועג ,טייקפיט ןוא טייקנייש רעייז טימ עכעלרעדנווו ןכאז םיא ןיא ןענופעג ןוא טנרעלעג טָאה רע סָאװ ,רהוז רעד לָאמ ַא ,רוטַאר -עטיל רעכעלרעטלא-לעטימ רעד ןופ ךוב ַא סע זיא בור'ס .ךוב םעד ןגעוו רע טלייצרעד תובהלתה ןוא טפאשביל טימ ,ץלָאטש טימ רימ סע טזײװ ,ךוב א סױרַא טמענ ןוא קנַארש-רעכיב רעד וצ טייג ,ץאלּפ ןייז ןופ ףיוא ךיז רע טלעטש ,קידנעסעומש יוזא ןוא ,רעמיצ ןופ טנעוו יד ןקעדרַאפ רעכיב טימ עלופ סעציל -ַאֹּפ ןוא קנערש-רעכיב .עשראוו ןיא סַאג ענשטינארג רעד ףיוא רעמיצ-טעברא ןייז ןיא טציז רע יװ ,םיא ְךיא עז טָא.

 -ינַאגרַא עשיטסינויצ יד .תוחוכ יד רעביא קידנעטש ןוטעג ןוא
 ,"תוברת, ןופ ןטלַאטשנַא-סגנואיצרעד יד סרעדנוזַאב ןוא ,עיצַאז
 -טיירב ןייז ןופ לָאמניײא טשינ ןסָאנעג ןבָאה ,ןרָאי עטשרע יד ןיא
 -ןײרַא טשינ -- טסעשז ןלעדייא ןייז ןופ ןוא עציטש רעקיצרַאה
 ,תונובשח עקירעביא ןיא ךיז ןזָאלוצ

 .ב
 רעשיטסינויצ רעד ןופ שארב טלעטשעג ךיז טָאה לעמולק

 ,עיצַאפֹוקָא רעשטייד רעד תעב ךָאנ ,ןליופ ןיא עיצַאזינַאגרָא
 גנוגעװַאב יד טײנַאב טָאה רע .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא
 טייהנעגעלעג רעטשרע רעד ייב .עיצַאזינַאגרָא יד טיובעגפיוא ןוא
 טעברא עטיירב ַא ןבױהעגנָא רע טָאה ,פַאשעג ךיז סָאה סָאוװ
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 רוד ןיימ ןופ

 ירערעל ,ןלוש ןֿפאשעג ,רוטלוק רעשיאערבעה רעד ןופ טיבעג ןפיוא

 טפַאשלעזעג טגנואיצרעד רעד רַאפ ןפַאשעג ןֹוא .,ןרַאנימעס

 עקיטױרנ יד ,ןענאטשעג ןיא רע רעכלעװ ןופ שארב ,"תוברת;

 טשינ זיא רע ןלעװק ערעדנא ןוא "טניִאשזד, ןופ -- ןעלטימ
 טגעקעג טָאה רע םגה .גנוגעװַאב רעד ןופ גיהנמ רעד ןעוועג

 ןופ רעצרעה יד ןיא םידעפ עמיטניא ןרירנָא סעדער ענייז ןיא

 רע םגה ,לשמ א רעדָא דליב א טימ ןרעטסייגאב ,רערעהוצ יד

 רע .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ שארב ןענאטשעג ןרָאי ךסַא זיא

 ףעד ןופ רַאּפשנָא רקיע ןוא שטנעמ רעיירטעג רעד ןעוועג זיא

 .טַאהעג טשינ םויק ןייק טלָאװ יז ןכלעוו ןָא ,עיצַאזינַאגרָא

 טשינ -- !שטנעמ רעד ןעוועג זיא ןייר ןוא לדייא יוװ ןוא

 יבעגייא :םזיאָאגע םעד סָאמ רעטסעדנימ רעד ןיא ךיז ןיא טאהעג

 יוזא ךיז ןבָאה סָאװ עלא יד ןוֿפ ןטסולעגידובכ ןוא טכַאמ ,עביל

 ןעמוקעג ןענעז סע ןעוו רעגַאל ןשיטסינויצ םעניא טכַאמעג טיירב

 ןימ םענעי וצ טרעהעג טָאה רע .גנוכעלקריוורַאֿפ ןופ געט יד
 עשיטָאירטַאּפ יד ןעוועג קדוב טשינ ןבָאה סָאװ .,,ןטסינויצ-ללכ

 ,המשגה רעשיצולח וצ ,טעברא וצ ,לאעדיא םוצ טייקירעהעגנא

 .טנגוי רעד ןופ טייז רעד ףיוא ןעוועג רע זיא ןצרַאה ןצנַאג ןטימ

 טשינ ךיז ,לַאעדיא ןשיצולח שיטסינויצ םעד טכעלקריוװרַאפ סָאוװ

 ןוא דנַאטש ןייז ןופ ערעדנא יו האנש-האנק ןופ ןסיירטימ טזָאלעג

 ,הביבס

 א

 סיזירק רעכעלטֿפאשטרריוו רעד ןכָארבעגסױא טָאה סע ןעוו

 ןיז ןלעמולק רַאפ ןטײצ ערעװש ןעמוקעג ןענעז ,ןלױּפ ןיא

 ןיא ןיירא זיא רע ןוא  טריֿפרַאפ םיא טָאה עיזַאטנַאפ עטסיירד

 ,םירוסי ןוא שינרעטיב ןעוועג םרֹוג םיא ןבָאה סָאװ ,ןטייקירעווש

 ךױא ןוא ןטַאװירּפ ןייז ןיא הדירי ןופ געט ןעמוקעג ןענעז סע

 הלוע ןסָאלשַאב טלָאמעד טָאה רע .ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג ןייז ןיא

 ןוש ןיא רע ןבעל יײנ ַא ןבױהנָא ןוא לארשי-ץרא ןייק ןייז וצ

 .שטנעמ רעקנַארק א ןוא רָאי קיצכעז רעביא טלָאמעד ןעוועג

 ןוא טײקכעלפעה ןופ הדימ יד טשינ טָאה בושי רעד ןוא

 -ַאגֹרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ רעּפַאש ןוא רעיוב יד יבגל ,תונמחר

 ,דנַאל ןיא ןצעזַאב ךיז ןעמוק סָאװ ,רעדנעליתולג יד ןיא עיצַאזינ |
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 ןבָאה סָאװ ,יד ןשיווצ רעדנעל-תולג יד ןיא ןעוועג ךָאד ןענעז יז ןוא ,רעױב ןוא רעּפַאש יד וצ ןסילשנָא טשיג ךיז ןענעק יז .דנַאל ןיא טלעוו רעשירעּפַאש רעד ןיא םורא ךיז ייז ןעיירד עטנעלע ,םימותי ענעזָאלרַאפ יו .ייז טמַאזגיײארַאפ ןוא ּפָא יז טסיוטש רע ,ייז ףיוא ןבָאה וצ תונמחר ןוא ןייז וצ ברקמ ייז גחונ  טשינ ךיז ויא רע .טכַאװשעגּפָא ןיוש ןענעז תוחוכ ערעײז ןעוו
 עקיטסיײג ןוא עלעירעטַאמ יד טרעפילעג ,ןפלָאהעג ,טיירגעגוצ
 ןא יײז ראפ ןעניפעג וצ רעווש סע זיא קיטייצכיילג .ןעלטימ
  ךעייטש ייז ןוא דנַאל ןיא ךיז טפאש סָאװ ןבעל םעניא טרָא
 ףױא טמוק ןוא ךיז טוב סָאװ ןינב ןקיטכערּפ םייב חתפב ינעכ
 טרעװ לָאמַא ןוא .יובפיוא ןייז ייב טרעטַאמעג ןוא טימעג ךיז ןבָאה ,ענעמוקעג תלג ןופ יד ,יײז ךיוא סָאװ ,ןגיוא ערעייז ראפ
 ןיא טלעדנַאװרַאפ טרעוו סָאװ ,שינרעטיב טימ לופ ץרַאה רעייז
 ךיוא .ןויסנ םעד ןיא ןרָאװעג טלעטשעג זיא לעמולק ךיוא ,האנש
 רע עלעקניו טזָאלרָאװרַאפ א ןיא .ןסױטשרַאפ ןעמ טָאה םיא
 ןיא געט עטשרע ענייז ןיא ךסַא ןטילעג ןוא טקינײּפעג ךיז טָאה
 םיא לָאז שינרעטיב יד זא טזָאלעג טשינ טָאה רע רעבָא ,דנַאל
 סַאה .סורדרַאפ ןופ ליפעג ןדעי ץרַאה ןופ טרעטייוורעד ,ןשרעהַאב
 סָאװ .רעגניצ עזייב יד וצ טרעהעג טשינ טָאה רע .האנש ןוא
 םזינויצ םעד יירטעג ןבילבעג זיא ץרַאה ןייז .ןדיײרַאב ןוא ןצומשַאב
 ןרָאװעג ןשָאלעג זיא תובהלתה יד רָאנ ןטײצ עטוג ענעי ןופ
 ךיז ןיא ןביױלג רעד םיא ןיא ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא זיא סע ןוא
  ,תוחוכ ענייז ןיא ןוא

 שטנעמ ַא יװ .ךיז ייב ןלַאפעג ןעוועג טשינ רע זיא ךָאד ןוא
 -רעסַאװ ןקרַאטש ַא ןיא ןבעל םוצ ךיז טסייר ןוא טלעּפַאצ סָאװ
 ןא ןוא הסנרפ ךיז רַאפ ןענופעג ןוא טכוזעג רע טָאה ,םָארטש
 ןעיוב טימ ןקיטפעשַאב ךיז ןבױהעגנָא טָאה רע ,ןבעל ןיא טלַאהניא
 טָאה רע .דנאטשלטימ ןופ ןשטנעמ רַאפ רעזייה עקיד'תופתושב
 ,טעברא ןייז ןיא תובהלתה טּפעשעג ןוא סערעטניא ןעמוקַאב רעדיוו
 ,סייו רעװ ןוא .ןכַאז עקיטכיו ןוא עסיורג ריא ןיא ןעזעג ןוא
 ןוא גנערטשנָא ןא ךָאנ ןוא ךאנ זא ,טבױלגעג רע טָאה רשפא
 ןענעז סָאװ ןליופ ןיא געט ענעי ןרעקמוא רעדיוו ךיז ןלעוו סע
 רַאפ .םזינויצ ןרַאפ טעברַא עיירטעג ןוא טכיל טימ לופ ןעוועג
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 רוד ןיימ ןופ

 םענופ גנורעסעברַאפ רעד רַאפ ןוא רוטלוק רעשיאערבעה רעד

 ןיא סיוא ןעייג סָאװ ,ןסַאמ-סקלָאפ יד ןופ ןבעל ןכעלטפאשטריוו

 ,טײקמערָא

 ןופ טײהקנַארק עקידתוירזכא ןא ןלַאּפַאב םיא זיא טָא ןוא

 .ןברָאטשעג זיא רע רעכלעוו

 ןשיטסינויצ ןקיזָאד םעד ןופ עידעגַארט יד זיא סיױרג יו

 ןוא תולג ןיא עיניל-טנָארפ רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאוװ ,רוד

 ןענעז סָאװ יד רַאפ רַאּפשנָא רערעכיז ןוא רעיירטעג ַא ןעוועג

 טלעוו רעייז !דנַאלרעטַאפ םעניא טנָארפ-ספמַאק םעניא ןענַאטשעג

 טלעו רעייז ןוא ,ןגיוא ערעייז ראפ ןרָאװעג בורח זיא תולג ןיא

 ןעיובוצפיױא רעדיװ ןזיוװַאב טשינ ייז ןבָאה דנַאלרעטָאפ םעניא

 ןוא ןליופ ןיא טלעוװ ןייז ןופ ןברוח םעד ןעזעג טָאה לעמולק

 ןבעל ןייז ןעײנַאב וצ ידכ ,ןעניאור יד ןופ טעװעטַארעג ךיז טָאה

 סע ןפלָאהעג ןרָאי ענייז עלַא טָאה רע סָאװ ,דנַאל םעד ןיא

 ןייז ןופ לעווש ןפיוא ןוא ןעוועג הכוז טשינ טָאה רע ,ןעיובפיוא

 ןײז זיא ,טצכעלעג טָאה המשנ ןייז ןכלעוו ךָאנ ,ןבעל ןטײנַאב

 .ןעגנַאגעגסיוא ןבעל

 ר
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 ןאזדיוואד חונ ר"ד

 :ןָאזדיװַאד חונ ףיוא דפסה ןיימ ןבױהעגנָא ךיא בָאה יױזַא

 ןופ דובכ ןוא טכער יד רַאפ לגנַארעג ןרעוװש ַא ןטימ ןיא

 טױט ןגעו העידי יד טרעטישרעד זדנוא טָאה ,קלָאפ רעזדנוא

 ןופ רענייא זדנוא ןופ קעװַא זיא סע ,ןָאזדױַאד חונ ר"ד ןופ

 ןוא ןוט וצ יװ טסוװעג טָאה סָאװ ,רענלעז עטסעב ערעזדנוא

 ןריפסיוא .ןכרָאהעג וצ :טעברא עטסרעווש עמַאס יד ןליפרעד

 רע ,ןילפיצסיד יד ןטיה ןוא ,ייר רעד ןיא ןרישרַאמ ,לעּפַאב םעד

 ןגיילפױרַא ףרַאד'מ סָאװ ,ןלּפיצסיד ןגעו טדערעג טשינ טָאה

 טגעלעגפױרַא םדוק ןילפיצסיד יד טָאה רע ,ןטייווצ ַא ףיוא
 : ,ןיילַא ךיז ףיוא

 -סָאטַאק ַא יװ ןעוועג סע זיא ,ןברָאטשעג זיא טַארשריק ןעוו

 ןיקריס ןעוו ,זדנוא ףיוא ןלַאפעגּפָארַא םיצולפ זיא סָאװ ,עּפָארט

 טָאה סָאװ ,קילגמוא ןא ןעוועג סע ןזיא ,זדנוא ןופ קעווא זיא

 ,עיצולָאװער רעד ןופ הפוקת רעקיטולב רעד ןיא ןפָארטעג זדנוא

 ןיא ןברָאטשעג זיא ןָאזדיװַאד חונ .ןעמָארגָאּפ ןוא גירק-רעגריב

 ןופ ןעיײרפַאב וצ ךיז רעוש זיא סע ןוא ,ןרָאי עטסעב ענייז

 ןופ רעטשרע רעד זיא רע זא ,הבשחמ רעקידנעקירדרעד רעד

 .סיױרא םיא טָאה טױט רעקיד'תויזכא רעד סָאװ ,עּפורג רעזדנוא

 קָאטיײװ םעד רעווש יוזא זיא סע ןוא ,ןעייר ערעזדנוא ןופ ןסירעג

 ,ןגָארטוצרעבירא

 םורֵא ןענַאטשעג רימ ןענעז רעיורט רעזדנוא ןיא ןקנוזרַאפ

 ,ןָאֿפ ןויצ רעזנוא ןיא טלקיוװעגנייא ןעוועג זיא סָאװ .ןורא ןייז

 ןסײרסױרַא טשינ ךיז לָאז רע ,ןייוועג סָאד ךיז ןיא טקיטשרעד ןוא

 ,ערעזדנוא ןגיוא יד טזָאלעגּפָארַא ןבָאה רימ .רעזלעה ערעזדנוא ןופ

 םױק ןענעק סָאװ םירבחה יד ןופ ןגױא יד ןעז וצ טשינ ידכ

 .ןגיוא ערעייז ןיא ןרערט יד .,ןייוועג סָאד ןטלַאהנייא
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 רוד ןיימ ןופ

 טשינ רעד ןופ רעדליב ןורכז רעזדנוא ןיא ייברַאפ ןעייג סע

 ןָאזדיװַאד טנעדוטס רעד רע זיא טָא .טייהנעגנאגרַאפ רעטייוו

 רעד ןגעק ףמַאק ַא ןבױהעגנָא םירבח עלעפייה א טימ טָאה סָאװ

 וצ ןטסָאמרַאפ טייקגעסירַאפ ריא ןיא ךיז טָאה סָאװ עיצַאלימיסַא

 ןוא גנוניישרעד עדעי ןכַאמ טשינ וצ ,ןקירעדינרעד ,ןקירדרעטנוא

 רָאטקָאד רעגוי רעד זיא טֶא ;ןבעל ןשידייילַאנָאיצַאנ ןופ ןמיס

 ןליופ ןיא קלָאפ עשידיי סָאד ןריזינַאגרָא וצ ןביוהעגנָא טָאה סָאװ

 שידיי ןטשרע םעד ןפַאשעג טָאה סָאװ ,טכיזניה רעשיטילָאּפ ןיא

 ;טכער עלַאנַאיצַאנ ראפ עיצַאזינַאגרָא-סמַאק א יוװ ,בולק ןלַאנָאיצַאנ

 "הלהק רעװעשרַאװ רעד וצ ףמַאקילַאװ ןופ רעריפנָא רעד זיא טא

 עמַאס סָאד ןוא .סעמוד עשיסור עטשרע יד וצ ןוא גוטלַאוװרַאֿפ

 ,שטנעמ רענעדײשַאב רעד ,טסינויצ רעד ןָאזדיװַאד ,עטסקיטכיוו

 ירא ןוא ןילפיצסיד טנָאמעג טָאה סָאװ ,רענלעז רעכַאפנייא רעד

 ליּפשיב סלא ,עלא זדגוא רַאֿפ טנידעג טָאה ןוא טייקטריזינַאג

 ןײז זיא טָא .דליב ַא ךָאנ דליב ַא .תוחימ ענייפ ענייז טימ

 'רעצ ןוא םירוסי ןסָאגעגסױא טגיל סע ןבכלעוװ ףױא ,טכיזעג

 סָאוו ,חוכ ןוא תונשקע טימ טצענערג סָאװ טייקנעדיישטנא ןוא

 א ןקנעש ֹוצ דנַאטשמיא זיא ןביולג רענייר ןוא רעפיט א רַאנ

 טָאה רע ןעװ זַא ,טלייצרעד לָאמַא רימ טָאה ווָאלָאקַאס ,ןשטנשמ

 ןדיײרסַאמ ןופ שארב ןענָאזדיװַאד ןעזעג םורא ןרָאי ךסא ןיא

 ןוא םירוסי ןופ לָאבמיס ַא יו ןגיוא ענייז ןיא ןעזעגסיוא רע טָאה

 ,הרובג

 טנעקעג טָאה'מ .עלא זדנוא ייב ןעזעגסיוא רע טָאה יוזא ןוא

 ,ןעגנוניימ ענייז ןלעטש ןגעקטנַא ךיז ,ןריזימעלַאּפ ףרַאש םיא טימ

 וצ טשינ ,ןבָאה וצ ביל טשינ םיא ךעלגעמוא ןעוועג זיא סע רעבָא

 ,םיא ןרערַאפ

 אזא ןגָארטעג רע טָאה המשנ ןייז ןופ שטינעפיט רעד ןיא

 ןעימַאב ךיז טגעלפ רע .,סנייז ןבעל עצנַאג סָאד ץרעמש ןֹוא רעצ

 ןגעלפ ןטלעז רָאנ .ןגױא עכעלשטנעמ רַאפ סע ןגרָאברַאֿפ וצ

 םיא טלָאװ יַאדװַא ,ןסיורד ןיא ןסיירטיורא ךיז ענייז ןליפעג יד טָא

 סָאד ןדיירסיוא ךיז ןעוועג לָאז רע ןעוו ,ןרָאװעג ךעטכייל ןעוועג

 -לַאהַאב א ןבילבעג ןענעז סע רעבָא ,םירבח ןוא טניירפ רַאֿפ ץרַאה

 -/מ



 םיובנירג קחצי

 ענייז -- ןשטנעמ עטסטנעָאנ עמַאס יד ראפ וליפא ךוס רענעט
 ןדייל עשידיי ןוא עכעלשטנעמ

 רע יו םעדכָאנ ,טגערפעג לָאמַא ךימ טָאה רע :קנעדעג'כ

 טנידעג טָאה רע ווװ ,רעטילימ ןשיסור ןופ טרעקעגקירוצ טָאה
 ךיא טלָאװ סָאװ ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב טצרַא סלַא
 בָאה'כ .ױרפ רעשידיי טשינ ַא טימ הנותח טָאה רע ןעוו ,טגָאזעג

 ןטבילעג ריא ןײגכָאנ טעוו יורפ יד ביוא זַא ,טרעפטנעעג םיא

 ןיא טשינ ךיא עז ,ןדיי סלא ןרעוו ןגיוצרעד ןלעוו רעדניק יד ןוא

 טריפעגרעבירא ןוא טרעהעגסיוא טָאה רע ,אטח םוש ןייק םעד

 ןיב'כ ןעו טלָאמעד טשרע .ןינע רעדנא ןא ףיוא סעומש םעד

 לַארענעג ןופ רעטכָאט רעד ןצ עביל ןייז ןגעוו ןרָאװעג ריווועג

  ײַָאק עשיסור עטנאקאב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאװ .,יקסזור

 ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןיא ןרידנַאמ

 סָאװ ןוא ,ענייז עגַארפ יד טגערפעג רימ טָאה רע סָאװ רַאפ

 טַאהעג הנותח טָאה רע .רעפטנע ןיימ םיא ראפ טײדַאב טָאה סע

 ןיירא זה ןיא ךיז וצ טכַארבעג ןוא יקסזור יורפ רעד טימ

 סָאװ ,בר-טפיוה רעוועשראוו ןופ לקינייא ןַא רע זיא ןעוועג ןוא

  רעכייר ןוא םכחידימלת רעסיורג א יװ טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאװ

 טנעדרָאעג טָאה רע יו טגערפעג טשינ לָאמנייק םיא בָאה'כ .רחֹוס

 ןגיױצַאב רענייז רעטָאפ רעד ךיז טָאה יוזא יוװ ,ןבעל-ןעילימַאפ ןייז

 טשינ לָאמנייק רימ טָאה רעדיו רע .יורפ ןייז וצ ןוא םיא וצ

 "עג טָאה רע יוװ .םעד ןגעוו שינערעהוצנָא עטסעדנימ יד ןבעגעג

 ןעועג ךיוא רע זיא קנַארק ןוא .ןבעל טַאװירּפ ןייז טנעדרָא

 ךָאנ זיא וצרעד .ןרעדנַא םעד ןוא קַאטַא ןייא ןשיווצ טבעלעג

 טכַאמעג טָאה סָאװ ,רעטכָאט עקיצנייא ןייז ןופ טיוט רעד ןעמוקעג

 טקידילעגסױא ןיא בוטש ןייז ,ןבעל-עילימַאפ ןייז וצ עדנע ןַא

 ,ןרָאװעג

 ןבעל סָאד .חוכ רענרעזייא ןייז ,חוכ ןייז ןרָאװעג ןכָארבעצ

 טגעקעג טשינ טָאה רע סָאװ ,טסַאל ַא םיא רַאפ ןעוועג זיא

 ןילַא טָאה רע סָאװ ןבַאגפיוא יד ןליפסיוא געלֿפ רע ,ןגָארט רעמ

  זיא יֹוזא .,דימ-טױט ןעועג זיא רע רעבָא ,ךיז ףיוא ןעמונעג

 רעױרט ןפיט ַא טזָאלעג ןוא ןבעל ןייז ןרָאװעג ןשָאלעגסיוא

 ,טניירפ ןוא םירבח ענייז ןופ רעצרעה יד ןיא
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 ןאזדיוואד ףסוי ר"ד

 זיא .ןָאזדיװַאד ףסֹוי ר"ד טיפ שינעגעגַאב עטשרע  ןיימ

 ןיא ,עמוד רעשיסור רעטריפ רעד וצ ןלַאוװ יד תעב ןעמוקעגרָאֿפ

 טָאה סע סָאװ ,עטסיל רעלייו רעד ןיא ןייֹרַא זיא רע ,1912 רָאי

 "וצ ןיא סָאװ ,טעטימָאק רעלַאנַאיצַאנ -שידי רעד ןגָאלשעגרָאפ

 ןטסינויצ יד ןופ העפשה רעד רעטנוא ןרָאװעג טלעטשעגנעמאז

 טַאהעג טשינ טָאה טעטימָאק רעד .שארב ןיקסװעשילדָאּפ טימ

 רעד זא .טגנַאלרַאפ ןױלב טָאה רע .םַארגָארּפ רעדנוזאב ןייק

 בייחתמ ךיז לָאז ,עשרַאוו ןיא ןרעוו טלייוועג טעוו סָאװ טַאטוּפעד

 יד רַאֿפ ןפמעק טעוװו רע זא ,רעלייו עשידיי ענייז רַאפ ןייז

 .דנַאלסור ץנַאג ןיא ןוא ןלױּפ ןיא ןדיי ןופ טכער

 טריטסיזקע טלָאמעד ןבָאה טפַאשלעזעג רעשיליוּפ רעד ןיא

 ירוצ ךיז ןשיװצ טרירוקנָאק ןבָאה סע ןוא ןעגנוטכיר ייווצ

 יקסווָאמד ןַאמָאר .יקסװעשזרַאכוק ןוא יקסוװָאמד ןַאמָאר : ןטַאדידנַאק

 ,(סעקעדנע) ןטַארקָאמעדילַאנָאיצַאנ יד ןופ רעריפ רעד ןעוועג זיא

 דנַאלסור וצ ךיז ןרעטנענרעד ןופ טלָאמעד ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ

 ןדיי יד ןּפטשסױרַא רַאֿפ ףמַאק רעייז זא ,טּפָאהעג ןבָאה ןוא

 ןשיװצ קירב ַא ןפַאש טעװ ,סעיציזָאּפ עשימָאנָאקע ערעייז ןופ

 ןשיװצ רעגנעהנָא ענייז ןוא םישזער ןשטסירַאצ םעד ןוא ןליופ

 רעשילױּפ רעשיטָאטש רעד ןוא עטכַאילש רעשיליופ רעד

 ,עיזַאושזרוב

 ןעװעג זיא ,רעקירָאטסיה רעטנַאקַאב א ,יקסוװעשזרַאכוק ןַאי

 יֿפָא ךיז טָאה סָאװ ,ײטרַאּפ רעלַאקידַאר רעד ןופ רעריפ רעד

 "סיוא ,הרשפ) "עדַאגוא, יד בילוצ "סעקעדנע, יד ןופ ןטלָאּפשעג

 יד טריטנעזערּפער טָאה רע ןוא ,דנַאלסור טימ ןצנעדנעט (ךיילג

 -געהּפָאמוא ראפ ףמַאק םעד ףיוא טריזַאב ךיז טָאה סָאװ קיטילָאּפ
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 םיובנגירג קחצי

 .המחלמ רעטנעָאנ רעד ןיא זַא ,גנונפָאה רעד ףיוא ןוא טייקיג

 .טייו טשינ זיא יז זא ןזיועג ןבָאה םינמיס ענעדיישרַאפ סָאװ

 ןעמוק וצ ידכ ,עגַאל ענעפַאשעג יד ןצונסיוא ןענעק ןליוּפ טעוו

 ןלעװ סָאו ,דנַאלסור ןופ טנייפ יד טימ גנוקידנעטשראפ ַא וצ

 .טייקידנעטשסבלעז ןלוּפ ןקנעש ןוא המחלמ רעד ןיא ןגיז רעכיז

 ןענאטשעג גנואיֹושנָא סיקסוועשזרַאכוק זיא עגַארפנעדיי רעד ןיא

 טייו יוזא טשינ זיא רע רעבָא ,רעשיקעדנע רעד וצ טנעָאנ

 ײטנַא ןלַאטורב ןופ רענגעק ַא ןעוועג ןוא ייז יװ ןעגנַאגעג

 ףלטימ ענייז ןיא שירעביױלקרעביא טשינ זיא סָאװ ,םזיטימעס

 טסווועג ןבָאה ייז .םעלק א ןיא ןעוועג ןענעז ןדיי רעוועשראוו
 ,שטנעמ ןייק ןעניפעג טשיג ךיז טעװ ןעײטרַאּפ עדייב ןיא זא

 ַא ןופ טנעה יד ןופ טַאדנַאמ םעד ןעמענוצנָא ןגַאװ טעוװ סָאװ

 יד ןעוו ,ןעגנוגנידַאב עטצעזעגרָאפ יד טימ טייהרעמ רעשידיי

 ןדיי יד ןטלָאװ .טַאדידנַאק ריא טלעטשעגסיורא טלָאװ .ס.פ.פ
 רַאפ טמיטשעג ןטלָאװ ןוא טלעפייווצעג טשינ טנעמָאמ ןייא וליפא

 ןשיווצ ןופ רעייגכָאנ עריא ןוא ס.פ.פ יד רעבָא .טַאדידנַאק ריא

 רעד ןצ טיירגעגוצ טלָאמעד ןיוש ךיז ןבָאה ,ץנעגילעטניא רעד

 ךופ ןרעװ וצ טױבעג טרעלקעג ןבָאה ןוא המחלמ רעטנעָאנ

 רעקרַאטש לָאמא סָאװ ןענעז ריא ןיא סָאװ ,ןראגנוא-ךיירטסע

 -רַאנָאמ עשיטסילַאוד יד ןעלדנַאװרַאֿפ וצ ןעגנובערטש יד ןרָאװעג
 סָאװ ,ןקַאילָאּפ יד ךיוא ייז ןשיווצ ,עיצַארעדעפ רעקלעפ ןיא עיכ

 ןעוועג זיא סָאוו ,ןליופ לייט םעד וצ ןליוּפ-שיסור ןסילשנָא ןלעװ

 רעבירעד .עיכרַאנָאמ רעגרובסבַאה רעד ןופ הלשממ רעד רעטנוא

 ןענַאטשטנַא טלָאמעד זיא סע .,ןלַאװ יד טריטָאקיָאב ס.פ.פ יד ןבָאה

 רעכיילג זיא רשפא .טסַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא קנַאדעג רעד

 ןלייוסיוא ןוא ףוס םוצ זיב רוטקנוינָאק ענעּפַאשעג יד ןצונוצסיוא

 ןוא ןרעװ זייב ןלעװ ןקַאילָאּפ יד :טגָאזעג טָאהמ ?ןדי ַא

 ןפרַאװ ןלעוו ןדיי בוא ,עצעה עשיטימעסיטנַא יד ןקראטשרַאפ

 -- טַאדידנַאק ַא ןלייו ןלעוו ןוא ןטַאדידנַאק עשיליוּפ עדייב

 סָאד זַא רעסעב רשפא ןיא .ןלעפעג ייז טעוו סָאװ ,קַאילָאּפ ַא

 סע ןוא ,ןצונ ןטסעב ךעלגעמ םעד ןעגנערב לָאז *ןכערברַאפ,
 ןבָאה ןדיי עשיליופ ןלעװ טלָאמעד ,דיי ַא ןרעוו טלייוועגסיוא לָאז

 עלא ווו ,שזדָאל ןופ םענייא ,ַאמוד רעד ןיא רעיײטשרַאֿפ ייווצ
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 םעד ןוא ,דיי א ןרעוו טלייוועג ףרַאד טרָאד זַא ןעוועג םיכסמ ןבָאה
 טימ טדערעג ןָאזדיוװַאד טָאה ןינע םעד ןגעוו .עשראוו ןוֿפ ןטייווצ
 ,טסועג טָאה רע .ערעזדנוא שינעגעגַאב רעטשרע רענעי ייב רימ
 ןַאלּפ רעד ןרָאװעג ןעמונעגנַא ןיא וויטַאיציניא ןיימ ןיא ךיוא זַא

 םעניא ,עשראוו ןיא ןוא דיי ַא ןרעוו טלייוועג לָאז שזדָאל ןיא זא

 ןפמעק וצ ןטכילפרַאפ ךיז לָאז סָאװ ,קַאילַאּפ ַא ,ןלוּפ ןופ ץרַאה

 יךעביא טוװרּפעג ךימ טָאה רע .גנוקיטכערעבכיילג רעשידיי רַאפ

 ,עשראוו ןיא ןדיי ַא ךיוא ןלייוװצסיוא רעסעב זיא סע זַא ,ןגייצ

 י-לַאװ ןשיסור ןטױל ,ןגייצרעביא טזָאלעג טשינ ךימ בָאה ךיא

 רעייטשרָאפ ַא רענייא ,ןטַאדנַאמ ייווצ ןעמוקַאב עשרַאװ טָאה ץעזעג

 -רָאפ ַא רעטייווצ רעד ןוא גנורעקלעפַאב רעשיסור טשינ רעד ןופ

 ןעמענקעװַא סָאד .רעניווװנייא רעוועשראוו ,ןסור יד ןופ רעייטש

 בָאה ,טָאטשטּפױה רעייז ןופ טַאדידנַאק ןשיליופ ןקיצנייא םעד

 ןקיטכערַאב טשינ ךיז טזָאל סָאװ גנוקידיײלַאב ַא רַאפ ןטלַאהעג ךיא

 וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה ןָאזדיװַאד .טנעמוגרַא םֹוש ןייק טימ

 ,גנוניימ ןייז ןעמענָא לָאז'מ זַא ,םויגעלָאק-רעלייוו סָאד ןסולּפנײאַאב
 ,טַאדידנַאק סלַא ןרעוו טלייועג טעוו רע זַא ,טּפָאהעג טָאה רע

 ןשידיי ַא ןלייוווצסיוא ןסָאלשַאב עקַאט טָאה םויגעלָאק רעלייוו סָאד

 טלָאמעד זיב זיא סָאװ ,טדַאטשטּפיל ר"ד ,טצרַא ןגנוי ַא ,טַאדידנַאק

 רעטעּפש טָאה רענעי רעבָא .רעוט-ללכ סלא טנַאקַאכ ןעוועג טשינ
 ןעמונעגנָא זיא סע ןוא רוטַאדידנַאק ןייז ףיוא ןעוועג רתוומ-

 ,קַאילָאּפ ַא רַאפ ןעמיטש וצ גַאלשרָאֿפ רעשיטסינויצ רעד ןרָאװעג
 יידיי רַאּפ ףמַאק ןיא ןפלעהטימ טעוװ רע זַא ,ןרעכיזרַאפ טעוו סָאוװ
 ךיז טָאה סעירוק רעטעברא יירד יד ןשיווצ ,גנוקיטכערַאבכיײלג רעש
 יד טימ ןרָאװעג טלייועג זיא רע ןֹוא טַאדידנַאק אזא ןענופעג

 | ,רעײטשרָאפ-רעטעברַא יד ןוא ןדיי יד ןופ ןעמיטש

 -רעד טשינ זדנוא טָאה ערעזדנוא שינעגעגַאב עטשרע יד

 ןוא רימ ףױא זייב ןעוועג זיא רע .ןרעדא םוצ רעייא טרעטנעג

 רע ןוא זדנוא ןופ טרעטייװרעד ךיז טָאה רע .ןטסינויצ יד ףיוא

 ַא טנעפעעג ןוא טצרא סלא עיסעּפָארּפ ןייז טעמדיוועג ךיז טָאה
 ךיז טָאה רע .קצָאװטָא ןיא "תואירב. ןעמָאנ ןטימ םוירָאטַאנַאס
 חילצמ ןוא ןטפעשעג טריפעג ,עיגרענע רעסיורג טימ טנעכייצעגסיוא
 -גָאט עשידיי עטשרע יד טעדנירגעג טָאה רע .ייז ןיא ןעוועג
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 םיובנירג קהחצ"ײ

 סָאװ ,"יננעיזדאד דנַאלגעשפ, ךַארּפש רעשילוּפ רעד ןיא גנוטייצ
 רעד ,םעדייא סווָאלָאקַאס ןעוועג זיא ריא ןיא רעריפ-טרָאװ רעד

 יד ןופ רענייא ,ןָאסלעדנעמ ווַאלסינַאטס ,רעטכָאט ןייז ןופ ןַאמ

 טָאה סָאװ ,ײטרַאּפ רעד ןופ גָאלָאעדיא רעד ןוא ,ס,פ.פ ןופ רעדנירג

 ךיז ןוא םזילַאיצַאס ןיא טשיױטנא טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא ךיז

 טָאה רע .ןפמַאק עשיטילָאּפ ערעייז ןוא ןדיי וצ טרעקעג קירוצ

 רע זיא ןגַארפ ענײמעגלַא ןיא רעבָא ,םזינויצ םוצ טרעטנענרעד ךיז

 טוט ןכָאנ .חסונ ןשילגנע ןטיול םזיטַאװרעסנָאק וצ טגיונעג ןעוועג

 טָאה ןָאזדיװַאד .ןרָאװעג ןסָאלשעג גנוטייצ יד זיא רָאטקַאדער ןופ

 טנעקעג טָאה רע .ןעמוסיטלעג עסיורג גנוטייצ רעד ןיא ןריולרַאפ

 ,ןענידרַאפ טנעקעג טָאה רע יו טקנוּפ ןרילרַאפ

 ןייק רעבירַא רע זיא ,המחלמ-טלעוו רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ
 קירוצ רע זיא עיצולָאװער רעבָאטקָא רעד ךָאנ ןוא עװקסָאמ
 ןייק ןיא ןסָאלשעגנָא טשינ ךיז טָאה רע .עשראוו ןייק ןעמוקעג

 טַאר-לַאנָאיצַאנ ןשידיי םעד טלייוועג ןבָאה רימ ןעוו ,ײטרַאֿפ םוש

 ןרעלוּפָאּפ עשרַאװ ןיא םעד טימ ןעמַאזוצ ןָאזדיװַאד טָאה ,ןלוּפ ןיא

 טַארעטיל ,"רימזה, ןופ רעדנירג רעד ,ןיוועל ןושרג ר"ד טצרַא

  ךעמוקַאב טָאה סָאװ ,המישר ענעגייא ןא טזָאלעגסיורא ,ןקסע ןוא

 ,ןעמיטש לָאצ עניילק ַא
 עשידיי עפורג ַא ןוא קַאלשנעּפָא רעביירש רעגנוי רעד ןעוו

 ןבָאה ,שיליוּפ ןבירשעג ןבָאה סָאװ ,ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל
 ןטימ ךַארּפש רעשילױּפ רעד ןיא גנוטייצ עשידיי א טעדנירגעג
 ןוא ייז וצ ןסָאלשעגנָא ןָאזדיװַאד ךיז טָאה ,"רעירוק שַאנ, ןעמָאנ
 יד .גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןופ גנוריסנַאניפ יד ןעמונעגרעביא
 רעד ןופ רעטעברַאטימ יד ןוא טריטסיזקע גנַאל טשינ טָאה גנוטייצ
 -סיױרא ןוא וויטַארעּפָאָאק ַא טעדנירגעג רעטעּפש ןבָאה גנוטייצ
 טָאה סָאװ ,"דנַאלגעשּפ שַאנ, ןעמָאנ ןטימ גנוטייצ עיינ ַא ןבעגעג

 ןיא .המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב טריטסיזקע

 יבָאמ ןָאזדיװַאד זיא דנַאלסור-ןטאר ןוא ןליוּפ ןשיווצ המחלמ רעד

 המחלמ רעד ךָאנ ,רעטילימ ןשיליֹוּפ ןיא טצרַא סלא ןרָאװעג טריזיל
 ןסילשנָא ןוא ןלױּפ ןופ ןוחצנ ןטימ טקידנערַאֿפ ךיז טָאה סָאװ

 רעשילױּפ רעד ןיא םיחטש-דנַאל עשיסור-סייוו ןוא עשיניארקוא

 טלָאמעד זיא סע ,ןלַאוװ-םייס ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ ןענעז ,קילבוּפער
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 ןיא רעקלעפ-סטיהרעדנימ יד ןופ קָאלב רעד ןרָאװעג ןפַאשעג
 טשינ ,ןסָאלשעגנָא טשיג םיא ןיא ךיז טָאה ןָאזדיװַאד רעבַא ,ןליֹופ
 תוחטבה יד ןיא טבױלגעג טָאה רע ,גלָאפרעד ןייז ןיא טביולגעג
 ,עזָאנגָארּפ ןייז ןיא ןוא יקצולירּפ רעריפ "ןשיטסיקלָאּפ, םעד ןופ

 ןכלעוו ןיא קָאלב-ןטעטילַאנַאיצַאנ ןראפ ןעמיטש טשינ ןלעוו ןדיי זַא

 עכלעוו ,ןילָאװ ןופ רעניארקוא ךױא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע

 יטנַא יד ןיא טקילײטַאב .גנוניימ רעייז טיול ,ןבָאה ךיז ןלָאז

 ילייוו רעד ףיוא טרירוגיפ טָאה רע ,ערולטעּפ ןופ ןמַארגָאּפ עשידיי

 -ַאנ רעד .ןרָאװעג טלייװעג טשינ ןוא ןטסיקלָאפ יד ןופ עטסיל

 רעד ןופ ןוא ןוחצג ןקידנעטשלוּפַא טַאהעג טָאה קָאלבדזטעטילַאנָאיצ

 .ןיילא יקצולירּפ זיולב ןרָאװעג טלייוועג זיא עטסיל רעשיטסיקלָאפ

 .ךוא רימ ןענעז ,טַאנעס ןוא םייס ןטייווצ םוצ ןלַאוו יד ייב
 טָאה לָאמ סָאד ךיוא ןוא ,קָאלברטעטילַאנָאיצַאנ ןטימ ןעגנַאגעג
 סָאד יוװ םענראפ ןערענעלקַא ךסַא ןיא םגה ,טגיזעג קָאלב רעד

 ןוא זדנוא טימ ןעגנַאגעג לָאמ סָאד זיא ןָאזדיװַאד ,לָאמ עטשרע
 ןָאזדיװַאד זיא טלָאמעד טניז ,טאנעס ןיא ןרָאװעג טלייוועג זיא
 רעשיטסיניצ רעד ןופ סעיצקַא עלַא ןיא רבח רעוויטקַא ןא ןעוועג

 .ַא ןטילעג .רימ ןבָאה םייס ןטירד םוצ ןלַאװ יד ייב .עיצַאזינַאגרָא
 .הָאנ ,גנוריגער רעד דצמ תופידר ןוא ןענַאקיש יד בילוצ לַאפכרוד
 .םענייא ןוא::עשראוו ןיא םענייא ,ןעמוקַאב רימ ןבָאה ןטַאדנַאמ ?יווצ
 רעשיטסינויצ רעד ןיא ןבילבעג זיא ןָאזדיװַאד רעבָא ,שזדָאל ןיא
 ןיירא זיא .רע ."רמשמה לע, עיצקַארּפ רעד ןיא ןוא עיצַאזינַאגרָא
 .ןבעגעגרעביא ןצנַאגניא ךיז טָאה רע ןוא טעטימָאק-לַארטנעצ םעניא
 | .טעברַא רעד

 ןיימ טימ זירַאּפ ןיא קידנעניווו .טסווורעד ךימ בָאה'כ ןעוו
 ןוא ןטפעשעג ענייז עלא טרידיווקיל טָאה ןָאזדיװַאד זַא ,החפשמ
 ןופ ךעלטשער יד טימ לארׂשייץרא ןייק ןעוועג הלוע טָאה רע

 זַא טסוװעג בָאה'כ .טנױטשרעד ןעוועג ךיא ןיב -- ןגעמרַאפ ןייז

 תונקסמ ןעיצוצסױרַא ביל טָאה ןוא טגנעװקעטנָאק רעז זיא רע

 טעוו רע זַא טרעלקעג טשינ בָאה'כ רעֶבָא ,ןעגנואיױשנָא ענייז ןופ

 .ןלצרָאװ עפיט .עשרַאװ .ןזָאלראפ לָאז רע וצרעד ןעגנערב סע

 -עג ךיז טָאה ךוא ,עשראוו ןיא טַאהעג ןָאזדיװַאד החפשמ יד טָאה
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 םיובנירג קחצי

 סולפנייא סױרג טַאהעג ןבָאה סָאװ ןדיי עכײר יד וצ טנעכער
 ..טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא

 עגייז עלא ןסירעגרעביא גָאט ַא םענייא ןיא רע טָאה טָא ןוא

 ,לארשייץרא ןייק ןעוועג הלוע טָאה ןוא ןלױּפ טימ ןעגנודניברַאפ

 ןעגנווצעג ןעוועג ןיא רע .ןעמוקעגנָא טכייל טשינ םיא זיא סע
 זיולב .עילימַאּפ ןוא יורפ ןייז ןופ דנַאטשרעדיװ םעד ןייז וצ רבוג

 ןוא םיריוטקָאד ,רע יו ןעוועג ןענעז סָאװ ,ךעטכָאט ןוא ןוז ןייז

 רעד ףיוא טרידוטש ןבָאה ייז ןעוו ,טייצ רעד ןופ ךָאנ ןטסינויצ

 ןעועג הלוע טָאה רע ,טציטשרעטנוא םיא ןבָאה .,טעטיזרעונוא
 ,ךיא יו רעירפ רָאי ַא טימ

 ןעזעג םיא ךיא בָאה 1923 ףוס ןעוועג הלוע בָאה ךיא ןעוו
 ןענופעג טשינ טָאה רע .זייב ןוא טשיוטנא לסיבַא ביבַאילת ןיא

 -נײרַא ןצנַאגניא ןעוועג זיא סָאװ ,טלָאמעד בושי םעגיא ץַאלּפ ןייז
 רעיײז ןוא ןדיי עשטייד יד ןופ עיצקַא-סגנוטער רעד ןיא ןוטעג
 ןענעז סָאװ םירױטקָאד יד טצעשעג גנירג טָאה ץנעגילעטניא
 .רעדנעל ערעדנַא ןוא ןליופ ןופ ןעמוקעג ש

 -ֵנָא ןטייקירעװש עסיורג טימ ןָאזדיױװַאד זיא - הילע ..ןיימ- ךָאנ

 זיא'ס ןוא גנילײטּפָא-הילע רעד ןיא טצרַא סלא ןרָאװעג ןעמונעג

 םילוע יד ףיוא החגשה עשיניצידעמ יד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא .םיא =

 יטמא רעד ןיא רעסערג לָאמַא סָאװ ןרָאװעג זיא לָאצ רעייז סָאוו =

 ןזיווַאב ךיז ןבָאה סע רעדייא ,ּפָאקיװו רַאסימָאקכיױה םענופ טייצ

 ,ןרעלטיה ןוא רעבארא לארשייץרא יד דצמ סנעקלָאװ עקידנעָארד יד

 לַארטנעצ ןוא דנַאלשטיײד ןיא טכַאמ יד ןעמונעגרעביא טָאה סָאװ

 דנַאלשטײד סָאװ ןעגנוטכילפרַאֿפ עלא קידנעכַאמ לטב ,עּפָאריײא

 - ,טַאטקַארט רעלייסרעווו ןיא ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה }

 סנָאזדיװַאד טלעטשעגנדירפוצ טשינ טָאה ןטסָאּפ .רעגיילק- רעד. י
 יד טימ ןעגנואיצַאב ענייז .העפשה ןוא טעֶברַא וצ .ןעגנובערטש .
 .עטוג רעז ןייק ןעוועג טשינ ןענעז .םילוח-תפוק ,ןופ ,םיִרָיֹוטקָאד , |

 ןיא ,"יחרזאה הדפמ, רעד ןרָאװעג טעדנירגעג ! דיאייסע תעב = -
 ןבעגעגרעביא זיא'ס ןוא ,סיזירק ןכעלטֿפַאשטריוװ ןופ  טייצ רעד =

 לארשי-ץרא טנעזיוט ףלעווצ ןוֿפ דנַאֿפ א תושר/ ןייזי .ןיא ןרָאװעג = |
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 הוד ןיימ ןופ

 גנוטלַאװרַאֿפ- רעד ןיא ןרָאװעג טלייוועגסיוא ןָאזדיװַאד זיא ;ןטנופ
 יקסַארפוס .ןופ רעטערטרַאֿפ רעד סלַא ,טּפַאשלעזעג רעייג רעד ןופ
 ךיז טָאה ןָאזדױװַאד ,רעציזרָאֿפ סלַא ןרָאװעג טלייוועג זיא רעכלעוו

 ןעוועג זיא עבאגפיוא ריא סָאװ ,טעברא רעד וצ ןבעגעגרעביא ץנַאג

 טשינ .טָאה סָאװ ,ןשטנעמ םעניילק ןראפ ףליה עוויטקורטטנָאק

 טעמדיװעג טָאה ןָאזדיװַאד ,סופורסופַא ןייק ןוא ץוש ןייק טָאהעג

 ןעוועג ןוא גָאט ןצנאג ַא טעמכ "יחרזאה הדפמ, ןיא טעברא רעד

 הדפמ ןופ רעריפנָא יד יו גנאל יוזא ,רעריא רָאטָאמ-טפיוה רעד

 -לעזעג יד טָאה ,טבעלעג ןבָאה ןָאזדיווװאד ןוא יקסַארפוס יחרזאה

 .טקיטױגעג ריא ןיא ךיז טָאה סָאװ .ןדעי ףליה ריא ןבעגעג טפַאש

 .טרעהעג רע רענַאל רעֶדַא יטרַאֿפ רעכלעוו וצ טגערפעג טשינ

 ףליה רעד טימ רָאנ ןוא קנארק ןעװעג רע זיא ןרָאי עלא

 .טייקיאעפ"סטעברא ןוא ןבעל ןייז ןטלַאװרעד רע טָאה ןילוסניא ןופ

 המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ןרָאי יד ןעמוקעג ןנעז סע

 סלַא ןרָאװעג טמיטשאב זיא ןָאזדיװַאד .לגנַארעג ןופ ןרָאי יד ןוא

 ןשיטירב םוצ ןדלָאמעג ךיז ןבָאה סָאװ עקיליוויירפ יד רַאפ טצרַא

 רע טָאה טרָאד ,עדאנירב רעשידיי רעד וצ םעדכָאנ ןוא רעטילימ
 ,שינעטנעק ןוא טסייג ןייז טיֹול גנוקיטפעשאב ןוא טעברא ןעמֹוקַאב
 רעשידיי רעד ,יימרא רעשילױּפ רעד ןיא ןברָאװרעד טָאה רע סָאוװ

 ןייז ןריולרַאפ טָאה רע רעכלעוו תעב ,עפַארטסַאטַאק ןוא קילגמוא

 ןגָאלשרעד רעז םיא ןבָאה ןַאמ ריא ןוא רעטכָאט עטבילעג

 רעקראטש ץלא ןרָאװעג זיא סָאװ ףמַאק רעד ןוא הלפמ סרעלטיה

 ןיב'כ ,טרעטנומעגפיוא םיא ןבָאה טייהיירפ עשידיי רַאפ דנַאל ןיא

 ענעגייא עניימ ןיא ןעקנוזראפ ךיירקנַארפ ןיא ןעוועג טלָאמעד

 ןייז ,ןענַאזדיואד ןגעוו תועידי ענעסירעגּפָא זיולב ןוא ,תורצ

 .רימ וצ טכיירגרעד ןבָאה ,טייקיטעט ןוא טעברַא

 ,1946 רָאי ןיא ןיירא דנאל ןיא ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ןעוו
 רעצרוק ַא ןיא ,ךַאװש ןוא קנארק ןענָאזדיװַאד ןענופעג ךיא בָאה
 ןורטַאל ןיא ןסעזעג ןוא ןראװעג טריטסערַא ךיא ןיב םֹורֲא טייצ
 ,רָאי םעגעי ןיא רעבמעווָאנ זיב

 םילשורי ןשיווצ ןגעוו יד ןענעז ןרָאװעג טיירּפַאב ןיב'כ ןעוו
 יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .תונכס לופ ןעוועג ביבֲַא-לת ןוא

= 
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 יַּפַא ןיא ןדנוא ןשיווצ גנודניברַאֿפ יד ןוא ,גנורעגַאלַאב עשיבַארַא
 | | ,ןרָאװעג טכַאװשעג

 הכוז טשינ טָאה רע .ןברָאטשעג ןָאודיװַאד זיא 1947 רָאי ןיא

 ןופ םולפיוא סָאד ןוא המחלמיסגנואיײרפַאב יד ןעז וצ ןעוועג
 | - ,לארשי תנידמ
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 ו (יקציווארג) בגר ףסוי

 םוקפיוא םעד ברע ןוא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ ףוס רעד

 קירוצ טלָאמעד ןיב'כ ,הכולמ עקידנעטשסבלעז סלא ןלױּפ ןופ
 ןייק ,טייהגעזעווּפָא רעקירעיייירד א ךאנ ,דַארגָארטעּפ ןופ ןעמוקעג

 גנוכעלטנעפערַאפ רעד ךָאנ ייבראפ זיא רָאי ןייא זיולב ,עשרַאװ
 לארשי-ץרא ןעמעגייא סָאד ןוא עיצַארעלקעד 'רופלַאב רעד ןופ
 ןעועג ךיױא ןענעז סע ןכלעוו ןשיווצ ,רעטילימ ןשיטירב ןכרוד

 ןגָאלשעגרָאפ טָאה סע סָאװ ןענָאינעל יד טָא ,ןעגנולײטּפָא עשידיי

 יד טרעדורעגפיוא טָאה ייז ןגעו טיירטש רעד ןוא ,יקסניטָאבַאשז

 רעדנעל יד ןיא .ךיוא ,טלעוו רעד רָאנ ףיוא עיצַאזינַאגרַא עשיטסינויצ

 / ,עיצַאּפוקַא רעשטייד רעטנוא ןעוועג ןענעז סָאװ
 יָאוער רעבָאטקָא רעד ןופ ןוחצנ ןכָאנ ייברַאפ זיא רָאי ַא

 רעקלעפ עשיאעּפָארײא עלַא ןפורעג רעירפ טָאה סָאװ ,עיצול

 ןבעגכָאנ טומעג קסירב ןיא דלַאב ןוא ,ליּפשייב ריא ןוטוצכָאנ

 -רעגריב םעד טצונעגסַױא ןבָאה עכלעװ ,רעגיז עשטייד יד
 טצעזאב ןוא -- דנאלסור ןיא ןכָארבעגסיױא טָאה סָאו ,גירק
 ,דנַאלסור-סייוו ןוא עניארקוא

 ףױא קלָאפ עשידיי סָאד זַא ,טליפרעד טָאה טנענוי עשידיי יד
 ןפיוא ךיז טניפעג ,ןליֹופ ןיא סרעדנוזַאב ןוא טלעוו רעצנַאג רעד
 עשידיי יד ןעגנונפָאה טימ לופ ,הפוקת רעײנ ַא ןופ לעווש
 יד ןגעוו טכַארט ךיא סָאװ ,רימ ןופ ןרעה טלָאװעג טָאה טנעגוי
 -רָאּֿפ ןענעז סָאװ יד ליס ,ןעמוקענרַָאּפ ןענעז סָאװ ןעגנורעדנע
 ןבָאה סָאװ ,ןטייקכעלגעמ עיינ יד ייס ןוא דנַאלסור ןיא ןעמוקעג
 ןצעזַאב סָאד ןּוא עיצַארעלקעד רופלַאב רעד קנַאד א ,טנעפעעג ךיז

 0 .רעדנעלגנע יד ךרוד לארשייץרא
 ,עשרַאװ ןיא "םיריעצה זכרמ, םעניא טַארעֿפער ןיימ ןיא
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 םיוֿבנירג סח צד

 יסיניצ רעד ןופ ןייגוצקעװַא טשינ טנעגוי יד ןפורעג ךיא בָאה

 סָאװ ,ןעלגילפ עשיטסילַאיצַאס יד ףױא  עיצַאזינַאגרָא רעשיט

 בָאה'כ ,ןעײטרַאּפ עקידנעטשסבלעז יו טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה

 ,עגַארפ יד ןײטשטנַא דלַאב טעװ לַאֿפ םעד ןיא זַא ,טנַאטַאב

 טרעוו סָאװ םוילאיצֲאס רעד וצ םוינויצ .רעכליב ןיא סָאװ

 ינעצנָאק ןענעז סע וו טרָאד ןַא ,טגָאזעג בָאהכ !טריזילַאער

 ןוא עכעלטפַאשטריװ ערעייז סָאװ ,ןסַאמ- עשידיי עסיורג טרירט

 ההובודוהות םעניא ןרעװ טרעטישרעד ןענעק תודוסי עלערוטלוק

 עיצולָאװער רעד ןופ סיוטשנעמאזוצ םעניא ןפַאש ךיז טעוװ - סָאוו

 ,םזינויצ םעד הרוכב יד ןרעוו ןבעגעג ףרַאד -- רשנגעק עריא טימ

 ןוחצנ ןטימ ,ןטנַארַָאה עיינ טנעפעעג ךיז ןבָאה סע ןכלעװ ראפ

 טלעוו עשיטסינויצ יד .ייקרעט ןופ גנולייטעצ רעד ןוא ברעמ ןופ

 טגורג ןפיוא ,עבַאגפױא סלַא ןלעטש ךיז ףרַאד עצַאזינַאגרָא
 ,םײהילאנָאיצַאנ יד ןעיובוצפיוא ,עיצַארעלקעד-רופלַאב רעד ןופ

 עשידיי יד ןעמוקפױא ןוא ןעלקיוטנע ךיז טעװ ריא ןופ סָאוװ

 | | .הנידמ

 ךיז טָאה רע .ןיקציװַארג טנעגעגַאב ךיא בָאה געט ענעי ןיא
 יב ןענַאטשעג רע זיא ןָא טלָאמעד ןופ .טרעטנענרעד רימ ֹוצ
 טעטימָאקילַארטנעצ םעניא ןעטעברַא ןיירא ןיא רע .טייז ןיימ-
 ןרָאװעג זיא סָאװ ,"קלָאפ עשידיי סָאד, ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ןוא

 ,טסילַאנרושז ַא ןרָאװעג ןריובעג זיא יקציוַארג .גנוטייצ-גָאט ַא

 ַא טַאהעג טָאה רע .טסילַאנרװשז ַא רָאנ ,טסיצילבופ ןייק טשינ

 יכַאמ וצ טלוב יז טסווועג ,שינעעשעג ןלעוטקַא םעד רַאפ ליפעג

 וצ סרעסערג א ,שינעעשעג רעדעי ןיא טקנוּפ ןטסקיטכיוו םעד

 | .: .סרענעלק ַא

 ,"קלָאפ ןשידיי, ןטימ טקינײארַאֿפ ךיז טָאה "טגייה. .רעד ןעוו |
 ןיא רעביירש ןוא ןטסילַאגרושז ערעזדנוא טריפעגניירא רימ ןבָאה
 ןעוועג ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא יקציװַארג ,עיצקַאדער-"טנייה , רעד
 ילַארטנעצ םעניא רימ ןבענ טעברַאעג טָאה רע .יײז ןופ רענייא
 ,עסערפ ריא ןיא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ טעטימָאק

 ריא סלַא טמיטשַאב םיא טָאה .,?טנייה; .ןופ - עיצקַאדער .יד

 רעזדנוא ןופ תודע ןַא ןעוועג זיא רע ,םייס ןיא טנעדנַאּפסערָאק

 יד טלייצרעד םעד ןגעוו טָאה רש .ןוא  ,ףמַאק-.ןשירַאטנעמַאלרַאּפ
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 סימ ןעננודניברַאפ עטוג טַאהעג טָאה רע ,"טנייה, ןופ רענעייל

 ךימ רע געלפ לָאמניײא טשינ ןוא ןטסילַאנרושז-םייס עשיליוּפ יד

 בָאה ךיא ןוא ,םייס ןיא רָאפ טמוק סָאװ ,םעד ןגעו ןרימרָאפניא

 | | ,םעד ןגעוו טסווועג טשינ

 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע ןעוו ןעמוקעג זיא העש עסיורג ןייז

 -קעס סלא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא רע ןוא קָאלב ןטעטירָאגימ רעד

 : : - .קָאלבילַאװ ןשידיי ןופ ראטע

 ײלּפמָאק ַא ןעװעג זיא קָאלב"ןטײהרעדנימ ןופ טעברַא יד

 עשידיי יד ןופ טעטימָאקילַארטנעצ ַא טַאהעג ןבָאה רימ .עטריצ

 טלעטשעגנעמַאזוצ ןעוועג זיא סָאװ ,טעטימָאק ַא ךיוא ןוא ןעיײטרַאפ

 ךיז ןבָאה סָאװ ,טעטילַאנָאיצַאנ עלַא ןופ ןטנַאטנעזערפער ןופ

 ,ןשטייד ,ןסור ,ןסור-סייוו ,רעניארקוא : קָאלב םעד ןיא טקילײטַאב

 טָאה'מ .ןָאנבױא םעד ןעמונרַאפ ןבָאה ןדיי יד ןוא ,רעניווטיל

 -רעפרעק רעד טָא ןופ טייקיניא רעד ףיוא ןבעג טכַא טזומעג

 ןענעז סָאװ ,ןרָאטקַאפ ןופ ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ זיא סָאװ ,טפַאש

 ןיא וליפא .ןױעדנַא ןופ רענייא טייו יוזא ןוא ןדיישרַאפ ױזַא

 עלופ ןייק ןעוועג טשינ זיא טעטימָאק-לַארטנעצ .םענעגייא רעזדנוא

 "תדוגא ןופ רעיײטשרָאפ טקילײטַאב םיא ןיא ךיז ןנָאה'ס .תודחא

 'טייצ םענופ רעײטשרָאפ יד ץוח ַא ,ןײרַאפ םירחוס ןופ ,לארשי

 ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ ןעוועג זיא סָאװ ,טַאר-לאנָאיצַאנ ןקילייו

 "תה ,"יחרזמ, ,טעטימָאק לַארטנעצ ןשיטסינויצ ןופ רעייטשרָאפ

 -- יז ןופ שארב ןוא ,ןדיי עשיאייטרַאּפמוא ןופ ןוא ."תודחא

 ךיז ןלָאז ייז ,יײז ףיוא ןגייל טכַא טזומעג טָאה'מ .חכאלמיילש:

 - .ןלַאפרעדנאנופ ןוא ןעלקערבעצ טשינ

 רָאנ ,רַאטערקעס רעד זיולב טשינ ןעוועג זיא יקציוװַארג ףסוי

 ןבָאה טַארַאּפַא-ןטמַאַאב ןייק ,רעטייל ןוא רָאטַאזינַאגרָא רעד ךיוא

 ןגעלפ'ס .ןפַאש טפרַאדעג טשרע םיא טָאה'מ .טַאהעג טשינ .רימ

 רימ ןטעבעג ןוא שממ סַאג רעד ןופ טײל עגנוי זדנוא וצ ןעמוק

 רעדעי ןָא בוץס ,זדנוא ייב טעברא טימ ןקיטפעשאב יז ןלָאז

 -ףעק עטריגילֿפיצסיד ַא יז ןופ ןכַאמ טפראדאב טָאה'מ ,גנוגױלַאב

 לָאז ץלַא ,טעברַא רעייז ןרילָארטנָאק ןוא ,עוויטקא ןא ,טּפַאש'רעּפ

 -םוי םוצ טיירג ןייז לָאז ץלַא זַא ,ןייז וצ רעהעג סע יװ ןעיג

 יַאזינַאגרָא רעד .רעטרש ערעדנא יד ןיא ןוא עשרַאװ ןיא ןידח
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 םיובנירג קהצי

 ןוא ןרָאװעג טווורּפעגסיוא זיא ןיקציװַארג ןופ טנַאלַאט רעשירָאט

 ילַאװ סָאד .טעברא רעקיזָאד רעד ןיא ןויוועגסיורא טלוב ךיז
 ןופ ןוא עשרַאװ ןופ ןשטנעמ טימ לופ ןעוועג קידנעטש זיא ָארֹויב
 טשינ טרָאד טָאה רעדליפעג ןוא שער רעד ,ןלױּפ ןופ ןקע עלא

 שיפ ַא יװ טליפעג טרָאד ךיז טָאה יקציווַארג ןוא טרעהעגפיוא

 קָאלב-טעטירָאנימ ןראפ עיטַאּפמיס ןופ עילאווכ יד .רעסאוו ןיא
 ןסַאמ עשידיי יד ןשיװצ ןגיטשעג רעמ ץלַא גָאט וצ גָאט ןופ זיא

 ,עילַאװכ רעקיזָאד רעד ףיוא ןרָאװעג ןגָארטעג זיא יקציװַארג
 יױזא .טנעה ענייז ןופ ןלָאפעגסױרא טשינ זיא רעדור רעד רעבָא
 ןכילג ןייז טאהעג טשינ טָאה סָאװ ,ןוחצנ רעד ןעמוקעג זיא

 -נימ ןופ חוכ ןרַאפ ןקָארשרעד ךיז ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיליופ יד
 ןופ ןלַאװ יד ףױא העפשה ַא טאהעג טָאה סָאװ ;קָאלב-ןטייהרעד
 טנעדיזערּפ רעד .קילבוּפער רעשיליופ רעד ןופ טנעדיזערפ ןטשרע
 טגַאװעג טָאה רע לייוו ,חצור ַא ןופ טנעה יד ןופ טוט ןלַאפעג זיא

 ןקניל ןשיליפ ןופ טנעה יד ןופ טמַא ןכױה םעד ןעמענוצנָא
 .קָאלב ןטייהרעדנימ םעד ןוא לעגילפ
 ןיא לעגילפ רעקניל רעד ךיז טָאה םעד ןופ אצוי-לעופ סלַא = |
 טַאדידנַאק ןפױא ןעװעג םיכסמ טָאה רע ןוא ןקָארשרעד םייס
 -עג זיא'ס ,ןיקסדוסליפ ןוא םירעיופ עקידנעייטש-סטכער יד ןופ
 -ןטייהרעדנימ רעד ןוא טייהרעמ עשיליוּפ ןייר ַא ןרָאװעג ןפַאש
 -ַאלרַאּפ רעשידי רעד .ןדײשטנַא וצ טרעהעגפיוא טָאה קָאלב
 ענייז רעדילגטימ לָאצ יד טרעסערגרַאֿפ טָאה בולק רעשירַאטנעמ

 רָאנ ,קָאלבױטײהרעדנימ ןופ ןוחצנ םעד קנַאד ַא זױלב טשינ
 "עד עשידיי עשיצילַאג חרזמ יד ךיז ןיא ןסילשנָא ןבילוצ ךיוא
 ויא סָאװ טָאקיָאבי-לַאװ םעד ןופ ןסָאנעג ןבָאה סָאװ ,ןטַאטוּפ
 טָאה סע רעבָא .רעניארקוא עקיטרָאד יד דצמ ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ
 תועד יקולח ןכָארבעגסױא ןבָאה סע זיב טרעױדעג גנַאל טשינ
 ןופ םירבח ערעייז ןוא ןטַאטוּפעד עשידיי-שיצילַאג יד ןשיווצ
 .ןטיבעג-ץענערג יד ןוא ןליוּפ

 ןטייהנעדישרעפ-סגנוניימ טריזילָאטסירקסױא ךיז ןבָאה סע
 רעשיכיירטסע רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןנעז סָאװ יד ןשיווצ
 ףמַאק ןשיטילָאּפ ןופ ןדָאטעמ יד ןוא לוש רעשירַאטנעמַאלרַאּפ

 ףמַאק ןשיטילַאּפ ןיא טנעגיײאעגנָא ךיז ןבָאה ןדיי עשיליוּפ סָאװ
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 ןוא עיצולָאװער רעד ןופ טייצ רעד ןיא ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא

 יקציווארג זיא ןטכירַאב םייס ענייז ןיא .עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד

 יַאגרָא עשיטסינויצ יד .עטצעל יד ןופ טייז רעד ףיוא ןענַאטשעג

 עיניל רעשיטילָאּפ רעד יירט ןבילבעג זיא ןליוּפ ןיא עיצַאזינ

 רעד ןפורעג ךיז טָאה יוזא ;עיצקַארפ טַאר-לַאנָאיצַאנ רעד ןופ

 .קָאלב-ןטייהרעדנימ םענופ לייט רעשידיי

 ןיא קימעלָאּפ עפרַאש ַא ןכָארבעגסױא טָאה טלָאמעד רעבָא

 "רָאפ סנַאמצייו בילוצ עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעשילוּפ רעד

 ןלבַאטָאנ יד סרעדנוזַאב ,ןטסינויצ טשינ ךיוא ןעמענוצנײרַא ,גָאלש

 "רַאפ וצ קעװצ ןטימ ,ץנעגַא רעשידי רעד ןיא ,עקירעמַא ןיא

 זיא סע .ןעלטימ עלעיסנַאניֿפ עריא ןרעסערגראפ ןוא ןרעטיירב

 טעטימָאק-לארטנעצ ןשיטסינקצ םעניא עיציזָאּפָא ןא ןענַאטשטנַא

 -טלעו רעשיטסיניצ רעד ןיא םעטסיס ןקידנעשרעה םעד ןגעק

 רָאי ןיא ץנערעּפנַאקידנַאל רעטעביז רעד ףיוא ןוא עיצַאזינַאגרָא

 .טיהרעמ ַא ןעמוקַאב יז טָאה 15

 ,רעציזרָאפ ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ,טעטימָאק לָארטנעצ רעד

 יַּפִא רעד ןופ טאטלוזער סלַא עיסימעד ןיא ןבעגעגנָא ךיז טָאה

 ,גנומיטש

 עטמַאַאב עלַא :סעכעלנייוועגנוא סעפע ןעשעג זיא טלָאמעד

 ןשיוװצ ,עיסימעד ןיא ןבעגעגנָא ךיז ןבָאה טעטימָאק לַארטנעצ ןּופ

 יקציװַארג ךיוא ןוא ץישפיל ר"ד ראטערקעס .נעג רעד יז

 יקציװַארג .עיצקַארפ עלענגָאיציזָאּפָא ןא ןפַאשעג ןבָאה רימ

 ןעבעג וצ ןעמָאנ ַא יז ןגָאלשעגרָאפ טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג זיא

 ינָא ערעזדנוא רַאפ ףמַאק ַא ןבױהעגנָא ןבָאה רימ ."רמשמה לע;

 סָאװ ףמַאק רערעווש ַא ןעוועג זיא סע ,םזינויצ םעניא ןעגנואיוש

 םעד ןגעק ןסערגנָאק עלא ןוא ןלוֿפ ןיא ןרָאװעג טריפעג זיא

 ןעמונעגנָא זיא סע זיב ,ץנעגַא יד ןרעטיירבוצסיוא גַאלשרָאפ

 רעד .ךיריצ ןיא סערגנָאק ןפיוא ןפוא ןכעלרעייפ .ַא ףיוא ןרָאװעג

 ןבָאה לגילפ עטכער רעד ןוא רטנעצ רעד ,לגילפ רעקניל רעצנַאג

 זיא סע ןגעק ןעװעג ןענעז רימ ,ןענַאמציױו וצ ןסָאלשעגנָא ךיז

 טלָאצַאב ןבָאה רימ ןכלעוו רַאפ ףמַאק רעטלעפייווצרַאֿפ ַא ןוועג

 ,ןיירּפ ןרעייט ַא

 ןענַאטשרַאֿפ טשינ ןעמ טָאה עיצַאזינַאגרַָא רעצנאג רעד ןיא
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 םיובנירג קחצי

 ץנעגַא רעד ןיא ןעמענניײרַא לָאז'מ םעד ןגעק ןענעז רימ סָאװ רַאֿפ
 ןראפ ,סולפנייא ןוא טלעג ,ףליה רעיײז ןבעג ןליוו סָאװ ןדיי
 .דנַאל ןופ יובפיוא

 שידיי ףיוא ןַאגרָאעסערפ רעזדנוא ןבעגעגסיֹורַא ןבָאה רימ

 ןכָאװ ייוצ סלא רעירפ ,"רעטעלב עשיטסינויצ , ןעמָאנ ןטימ

 ןבירשעג טָאה יקציװַארג .טפירש-ןכָאװ סלַא רעטעּפש ןוא טפירש

 ,ןעלקיטרַא עפרַאש רעז טרָאד

 יקסבַארג, יד ,הילע עטריפ יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע תעב
 | .טרעטיירבעגסיוא ףמַאק רעזדנוא ךיז טָאה ,"הילע

 יָאטש ןיא עיצַארטנעצנָאק רעד ןגעק ןטערטעגסױרַא ןענעז רימ

 עכעלטּפַאשריװדנַאל שיפרָאד רעד ןופ ןובשח ןפיוא םיבושי עשיט
 יָאמעד ףיוא ןעוועג עיפשמ ןבָאה ןעיידיא ערעזדוא ,עיצַאזינָאלָאק

 ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז סע ןוא דנַאלסיוא ןיא ןזיירק עשיטַארק

 רעד .עינעמור ןוא ךיירטסע ,עיכעשט ,דנַאלשטיײד ןיא םיפינס

 ןיא ןסקַאװעג זיא ןטסינויצ עלאקידאר ,עּפורג רעזדנוא ןופ ןעזנָא

 ןקיזָאד םעד ןיא ,דנאלסיוא ןשיטסינויצ-שידיי םעניא ןוא ןליֹוּפ

 .הרוש רעטשרע רעד ןיא ןענַאטשעג יקציװַארג זיא ףמַאק

 עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ טעטימָאק-לארטנעצ רעד
 זיא גנריפנָא יד ןוא טעברא ןייז ןיא ןעועג חילצמ טשינ טָאה

 בצמ רעשימָאנָאקע רעד רעבָא .טנעה ערעזדנוא ןיא רעבירא רעדיוו

 רעבירַא זיא טכאמ עשיטילַאּפ יד .טרעגרערַאפ ךיז טָאה ןדיי יד ןופ

 ןלענָאלַאק יד רעפלעהטימ ענייז ןוא ןיקסדוסליּפ ןופ טנעה יד ןיא

 יד טקיטײזַאב טייצ רעצרוק ַא ךָאנ ןבָאה סָאװ ,(סעקיגוװָאקלוּפ)
 ירעד ךיז רעמ ץלא ןביוהעגנָא ןוא .0.9.9 יד ןוא ץנעגילעטניא

 רעזדנוא ,ןדיי יד יבגל ?סעקעדנע , יד ןופ ןדָאטעמ יד ֹוצ ןרעטנענ

 רעווש ייז זיא סע ,רעכאווש ןרָאװעג זיא ןסַאמ יד ףיוא העפשה

 .קורד ןשימָאנָאקע ןוא ןוויטַארטסינימדַא םעד ןטלַאהוצסיױא ןעוועג

 ,גנוריגער רעשיקעדנע רעד טימ הרשפ ַא וצ ןייגרעד וצ ווורּפ רעד

 -רעטנוא ךייר ר"ד ןוא ןָאהט ר"ד ךרוד ןרָאװעג טכַאמעג זיא סָאװ
 רעריא קנַאדעגיטנורג רעד סָאװ ,"עדוגא , עטנַאקַאב יד קידנעביירש
 יד טימ ןינע ןש'הכולמ ןדעי ייב ןייג ןפרַאד ןדיי יד זַא ,ןעוועג זיא

 טכַארבעגנײרַא טָאה ,טכער עכיילג ןעמוקַאב ראפ רעד ןוא ,ןקַאילַאּפ

 עסיורג יד ןוא "הדוגא, רעד ןופ ןעייר יד ןיא עיצַאזילַארָאמעד ַא

218 



 רוד ןיימ ןופ

 רעקיזָאד רעד ןגעק ףמַאק א טרעלקרעד ןבָאה רימ .םירחוס

 שינערעקרעביא יקסדוסליפ רעד ךָאנ דָאירעּפ ןטשרע ןיא ,קיטילָאּפ
 ןטכיזסױא יד טקרַאטשרַאפ ךיז ןבָאה סע זַא טכַאדעג ךיז טָאה

 קָאלביסטײהרעדנימ םעד טײנַאב ןבָאה רימ .ףמַאק רעזדנוא רַאפ

 ,1922 ןיא יו סָאמ ַאזַא ןיא טשינ םגה ,ןעוועג חילצמ ןבָאה ןוא

 רעד ןיא ןוא ףמַאק ןקיזָאד םעניא טקילײטַאב ךיז טָאה יקציװַארג

 יסיֹוא ןזיווַאב טשינ ןבָאה תוחוכ ערעזדנוא רעבָא ,עיניל רעטשרע

 ,טּפַאשלעזעג עשידיי יד טציײלפרַאפ טָאה סָאװ עילַאװכ יד ןטלַאהוצ
 ןקידנעטשלופַא ןטילעג רימ ןבָאה םייס ןטירד םוצ ןלָאװ יד ייב

 ןלױּפ ןיא לָאר רעזדנוא זַא טליפעג עלא ןבָאה רימ ,לַאפכרוד
 רעסיוועג א ףױא רעבירַא ךיא ןיב 1922 רָאי ןיא .טקידנעעג ןיא

 ןעוועג הלוע יקציװַארג טָאה רָאי ןבלעז םעניא ןוא זירַאּפ ןייק טייצ

 טקַאטנָאק םעד ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא סע .לארשייץרא ןייק
 טקיטפעשאב רע סָאװ טימ טסווועג טשינ בָאה'כ ןוא זדנוא ןשיווצ

 ,דנַאל ןיא ךיז

 ןיקצװַארג ןגָאלשעגרָאּפ ךיא בָאה סערגנָאק ןטנעצכַא םעד רַאפ

 עפורג רעזדנוא ןופ עטסיל ַא ןלעטשוצסיורא ןעימַאב ךיז לָאז רע

 רעד .ןעמיטש טרעדנוח עקינייא ןעמוקַאב ןבָאה רימ .סערגנַאק םוצ

 זיא ןעמיטש לָאצ יד ןוא ןיײלק ןעוועג ךָאנ טלַאמעד ןיא בושי

 גַארּפ ןיא סערגנָאק ןפױא .טַאדנַאמ א ןעמוקַאב וצ גונעג ןעוויעג
 לגילפ רעקניל רעד :עיצקַארפ עניילק רעזדנוא ןדײשטנַא טָאה
 -עזקע ןַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןזיא סע ,טייחרעמ ַא ןעמוקַאב טָאה

 זױלב ,יחרזמ םעד ןָא ןוא ןטסינויצ ענײמעגלַא יד ןָא ,עוויטוק

 .עיצקַארּפ רעלַאקידאר רעד ןוא לגילפ ןקניל ןופ

 רעבירַא יקציוװַארג זיא ,ןײרַא דנאל ןיא ןעמוקנָא ןיימ ךָאנ

 רעטעּפש ןוא ָארויב-עסערפ ןיא טשרעוצ ,ץנעגַא רעד ןיא ןטעברַא
 עקיד'תופתושב רעודנוא ןרָאװעג טיײינַאב זיא סע ."רָאקלַאפ, ןיא

 "עג ןיא סָאװ ,ײטרַאּפ רעשיטסינויצ ןײמעגלַא רעד ןיא טעברַא

 טייצ עסיוועג ַא ךאנ ,גנוגעוװַאב רעטעברַא רעד וצ טנעָאנ ןענַאטש

 רעד טימ טייקנעדירפוצמוא ןזײװסױרַא ןבױהעגנָא יקציװַארג טָאה

 עשיטסידנַאגַאּפָארּפ ןייז .ײטרַאּפ רעשיטסינויצ-ללכ רעד ןיא טעברַא
 לָאמניײא .ןוירג|ב ןוא תרש טימ ןדנוברַאֿפ םיא טָאה טעברא

 טגָאזעג רימ ןוא ןיירא רעמיצ ןיא רימ וצ ןעמוקעגנײרַא רע זיא
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 םיובנירב קחצי

 טשינ .בָאהכ .י"אפמ ןיא ןטערטוצנײרַא ןסָאלשַאב טָאה רע זַא

 .סעגַארפ ןייק טלעטשעג טשינ ןוא םיטרפ ןגעוו טגערפעג

 -עג ןענעז סע ,ןעגנַאגעגרעדנַאנופ ךיז ןענעז ןגעוו ערעזדנוא

 רעד .טכַאמ טַאדנַאמ רעד טימ (ףמַאק) "קבאמ , ןופ געט יד ןעמוק

 זיא ,שארב ןוירוגןב טימ עוויטוקעזקע רעד ןופ לייט רעטסערג

 ךיוא .םילשורי ןיא ןבילבעג זיא יקציװַארג ,ביבַא-לת ןייק רעבירַא

 זיא ביבַאילת טימ גנודניברַאפ יד .םילשורי ןיא ןבילבעג ןיב ךיא

 םורַא לטרַאג-סגנורעגַאלַאב רעד .רערעווש לָאמַא סָאװ ןרָאװעג

 א רימ רַאפ ןענַאטשטנַא זיא סע .רעגנע ןרָאװעג זיא םילשורי

 .טָאטש רעטרעגַאלַאב רעד ןיא גנוטייצ ַא ןבעגוצסיֹורַא טייקכעלגעמ

 -ַארג ןדַאלעגנייא בָאה ןוא טייהנעגעלעג יד טצונעגסיוא בָאה'כ

 ןעוועג םיכסמ טָאה רע ,גנוטייצ רעד ןיא ןטעברַאוצטימ ןיקציוו

 ןציטָאנ עצרוק זיולב ןבירשעג טָאה רע רעבָא

 ךיא ןיב ,לארשי תנידמ יד ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא'ס ןעוו

 רעקיליײיװטייצ רעד ןיא ,רעטסינימ-ןרעניא סלא ןרָאװעג טמיטשַאב

 ןדַאלעגנייא בָאה'כ .ביבאילת ןייק רעבירַא ןיב ןוא גנוריגער

 בָאה ךיא סָאוו ָארויב-עסערּפ םעניא ןיקציװַארג ןוא ןווָאנילק

 "סגנודניברַאפ רעד ןעוועג זיא יקציװַארג ,טמַא ןיימ ןיא ןפַאשעג

 .עסערפ רעד ןוא םוירעטסינימ-ןרעניא םעד ןשיווצ ןַאמ
 סָאװו טיײקטנעָאנ יד רעבָא ,גנַאג ריא ןעגנַאגעג זיא טעברא יד

 טעברא רעקיד'תופתושב רעזדנוא ןיא זדנוא ןשיווצ ןעוועג זיא

 ןבָאה ןעגנואיצַאב עכעלנעזרעּפ יד םגה ,ןרָאװעג טיינאב טשינ זיא

 ,טרעדנעעג טשינ ךיז

 ,גנולמַאזַאפ-סגנודנירג רעד וצ ןלַאװ יד ןעמוקעג ןענעז סע

 זיא עיצקַארפ ןיימ .תסנכ עטשרע יד ןסייהעג רעטעפש טָאה סָאװ

 ךיז ןוא ײטרַאּפ רעשיטסינויצ-ןײמעגלַא רעד ןופ ןטערטעגסיורא

 ןוא "ינויצה דבועה, ןופ גנוקינייארַאפ רעד ןיא ןסָאלשעגנָא טשינ

 עוויסערגָארּפ ןבעגעג ןעמָאנ א ךיז טָאה סָאװ ,"השדח הילע, יד

 ןוא יקציֹוַארג רימ וצ ןעמוקעג םיצולּפ זיא טלָאמעד ,ײטרַאּפ

 רעד ֹוצ רוטַאדידנַאק ןיימ ןלעטשסיורא ןזומ ךיא זא ,טגָאזעג רימ

 -נַאק ןיימ ןלעטשסױרַא ןעק יו :טרעפטנעעג םיא בָאה'כ .תסנכ

 טלַײװועג לָאז ךיא ןטכיזסיוא ןייק ָאטשינ ןענעז סע תעב ,רוטַאדיד

 -ערקעס םעד ןעמענרעביא טעװ רע זַא טנעכערעג בָאה'כ ."ןרעוו

20 



 רוד ןיימ ןופ

 טעוו רע זא ,עּפורג-ײטרַאּפ ןיימ ןופ טעטימָאק-לָאװ ןופ טָאירָאט

 טנעקעג טשינ ךימ בָאה'כ ןוא ,עינַאּפמָאקילַאװרָאפ רעד טימ ןריפנַא

 יז ךיוא סָאװ םירבה עניימ ןופ גנַאלרַאפ םעד ןלעטש ןגעקטנַא

 בָאה'כ .ײטרַאּפ רעויסערגַארּפ רעד ןיא ןסָאלשעגנָא טשינ ךיז ןבָאה

 -ַארג וצ טעדנעװעג ךימ בָאה'כ ןוא ןרידידנאק וצ ןסָאלשַאב
 רימ טָאה רע .טעטימָאקילַאװ ןטימ ןריפנָא לָאז רע ןיקציוװ

 בָאה'כ ."י"אפמ רעד ןיא רבח ַא ךָאד ןיב ךיא; :טרעפטנעעג

 ןעגנַאגוצ ךיז ןענעז רימ ןוא ,טגָאזעג טשינ טרָאװ ןייק רעמ םיא

 -עגַאב ןטלעז ךיז ןגעלפ רימ רעבָא ,טניירפ ןבילבעג ןענעז רימ
 טשינ ןיב ןוא תסנכ רעד ןיא ןרָאװעג טלייוועג טשינ ןיב'כ ,ןענעג

 רעבירַא זיא יקציװַארג זַא טרעהעג בָאה'כ ,גנוריגער רעד ןיא ןיײרַא

 םעד טריגַאדער רע טָאה רעכָאנ ןוא רעימערּפ ןופ טמַא םעניא

 סָאד ןריגַאדער סָאד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא רימ זיא'ס ןעוו ,"רמוא;

 -רָאפ ךיא בָאה ,תויולג לש הידעּפָאלקיצנע רעד ןיא "עשראוו, ךֹוב
 רעד ןגעוו לטיּפַאק סָאד ןביירש לָאז רע ןיקציװַארג ןגָאלשעג

 טשינ טעברַא ןייז זיא ןרעױדַאב ןיימ וצ ,שידיי ןיא עסערּפ

 רַאֿפרעד ךימ טָאה'מ .טּפָאהעג בָאה ךיא יוװ ,עמָאקלופ ןייק ןעוועג
 .ןקידיײטרַאפ טנעקעג טשינ טיא בָאה ךיא ןוא טריקיטירק ףרַאש

 טָאה טייצ רעטצעל רעד ןיא ,ןפָארטעג רעז טליפעג ךיז טָאה רע
 ףע ֹוִא טרעהעג בָאה'כ ."דוסיה ןרק, ןיא ןטעברַא ןבױהעגנָא רע
 םישדח עגנַאל קעװַא ןענעז סע .טײהקנַארק-ץרַאה א ןעמוקַאב טָאה
 ףימ וצ ןעגנַאגרעד זיא םיצולּפ ןעזעג טשינ םיא בָאה ךיא ןוא

 זיא רימ רַאפ ! ןברָאטשעג זיא יקציוװַארג טסייה'ס ,בגר !העידי יד

 רימ טימ זיא סָאװ ,יקציװַארג רענעי רָאנ ,בגר טשינ ןעוועג רע

 ,געו קיטש גנַאל ַא ןעגנַאגעגטימ

 ןוא רערעל ַא ןופ ןגעוו יד ךיז ןעייגעצ סע זא טריסַאּפ סע
 עקיד'תופתושב יד ןורכז ןיא ךָאד ןביילב סע רעבָא ,דימלמת ןייז
 ,טלעגנַארעג ןמַאזוצ ךיז טָאה'מ עכלעוו ראפ ןלַאעדיא ,תונורכז
 זבילבעג רימ זיא סע ,ןדיירפ ןוא ןדייל ערעייז ןוא ,תולפמ ,תונוחצנ
 רע זיא רָאי 55 זיולב .,יקציװַארג ףסוי ןופ קנעדנָא רעד רעייט
 ןברַאטשעג זיא רע ןעוו ןעוועג טלַא
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 גרעבדלאג םהרבא

 םוצ עינַאּפמָאק לָאװו ַא ןופ געט יד ןיא ןעשעג זיא סָאד

 עשיליופ ןעוו ,1922 ןוֿפ געט עסיורג ענעי ןיא טשינ ,םייס ןשיליופמ

 ןיא רעכיז ,ענרוא-לַאװ רעד וצ זייװנעסַאמ ןעגנאגעג ןענעז ןדיי

 ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד עטעדניברַאפ ערעייז ןוא חֹוכ רעייז

 ןבױהעגנָא ןיוש ךיז ןבָאה סע ןעוו ,1928 רָאי ןופ ןלַאװ יד ןיא רָאנ

 םעניא רעמ ךָאנ ןא קָאלבילַאװ ןשידיי םעניא ןטלַאּפש ןזייוואב

 יליפ יד ןעו ןוא ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ערעדנַא יד ןופ קָאלב

 "ַארטסינימדַא ןופ גָאװ עצנַאג יד ןפרָאװעג טָאה גנוריגער-יקסדוס

 ,קָאלב טייהרעדנימ םעד ןגעק סעיסערּפער ןוא סענַאקיש עוויט

 םהרבא ןופ רוטאדידנַאק יד ןרָאװעג טלעטשעגסיורא זיא טלָאמעד

 ןלױּפ-סערגנָאק ןיא ןענָאיַאר-לַאװ יד ןופ םענייא ןיא גרעבדלָאג

 טליײװעג לָאז דיי ַא זַא ןטכיזסיוא עּפַאנק ןעוועג ןענעז סע ווו

 ינימ עלַאנָאיצַאנ ןייק ןעוועג טשינ טרָאד ןענעז סע לייוו ,ןרעוו

 ןעמוקַאב וצ גונעג ןעוועג טשינ זיא ןדיי לָאצ יד ןוא ןטייהרעד

 רוט עיצַאטיגַא ןא ףיוא םיא טימ ןרָאפעגסױרַא ןיב'כ .טַאדנַאמ ַא

 רעניוונייא בכור סָאד סָאװ ,ןָאיארילַאװ םענופ ךעלטעטש יד ןיא

 ןדיי יד ןופ תובהלתה עשידיסח יד .ןדיי ןעוועג ןענעז ערעייז

 ןיא ךיױא קורדסיױא םוצ ןעמוקעג זיא ךעלטעטש עניילק יד ןיא

 ,רעריפ-טרָאװ עשיטילָאּפ ןוא םיגיהנמ ערעייז וצ גנואיצַאב רעייז

 טגעקעג ןדיי עקידלעטעטשניילק יד טָא ןבָאה ,ןגרעבדלָאג

 עיירט ענייז ןעוועג ןענעז ייז ןופ לייט רעטסערג רעד ,"טנייה, ןופ

 ןוא ,טנעײלעג זױלב םיא ייז ןבָאה טציא זיב רעבָא ,רענעייל

 םינפ-לא-םינפ םיא ןעז וצ טייקכעלגעמ יד ןעמוקַאב ייז ןבָאה טציא

 - ןטייקיטעט רעוויטקַא וצ ןפור ןוא ,ןרעלקפיוא ,ןדייר םיא ןרעה ןוא

 ןופ געט יד .שינעגעגַאב יד ןעוועג זיא קיצרַאה ןוא םערָאוװ
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 רוד ןיימ ןופ

 ךוא רעסיורג ןייא ןגרעבדלָאג רַאפ ןעוועג ןענעז עזייר רעזדנוא

 ירַאפ ןוא עביל ,טכיל לופ בוט"םוי א .בוט-םוי רעקידנרעױדגנַאל

 סָאװו ,טְכיזעג קידנעלארטש ןייז ןיא טקוקעג בָאה'כ ןעוו גנורע

 רע סָאװ ,תולעפתה ןוא דיירפ עשירעדניק יװ סעפע טָאהעג טָאה

 בָאה -- ,טעטרַאװרעדמוא ןרָאװעג טנױלַאב ךייר יוזא םיצולפ זיא

 טקַאטנָאק רעטקעריד רעד לופטרעוו טייוו יו ןענַאטשראפ ךיא

 ךוא טסילַאנרושז ַא רַאֿפ ןיא ןסַאמיסקלָאפ יד טימ גנורירַאב ןוא

 ,טסייצילבוּפ
 ןא וצ יו טשינ עסערפ רעשידיי רעד וצ ןעמוקעג ןענעז רימ,

 ראפ ןעוועג זיא עסערפ יד ראנ ,עיסעפארפ רעדא ,הסנרפ ןופ ןינש

 ןופ לאעדיא םעד ןכעלקריװרַאפ וצ געװ א ןוא לטימ א זדנוא

 -םדוק זומ ליצ ןסיורג םעד טָא טניד סָאװ גנוטייצ א ,ןבעל רעזדנוא

 ןעק לאעדיא סייה א טריגאפארפ סאוו גנוטייצ א ;ןייר ןייז לכ

 ראנ ,גנולייוורעפ ןוא עיצאמראפניא ראפ גנוטייצ א זיולב ןייז טשינ

 ןוא עקיאורמוא ןוא ענעדירפוצ טשינ יד ןופ ענובירט א ןייז ףראד

 ?סעקיניתיתייכיהמ ןוא ענעדירפוצ ,עטאז יד ןופ טשינ

 גנוטיײציגָאט ַא ןופ לָאר יד ןענַאטשראפ גרעבדלָאג טָאה יױזַא

 "טנייה , ןופ ראטקאדער רעד ןראוועג זיא רע ןעוו ןוא ,ןדיי ייב

 טניז ןופ טסיצילבופ ןוא טסילאנרושז סלא טעבראעג טאה רע זו

 ןכעלקריװרַאפ ןבױהעגנָא רע טָאה ,ןרָאװעג טעדנירגעג זיא רע ןָא

 רעד זיב טייצ ךס ןייק קעווא טשינ זיא סע ןוא .םארגארפ סאד טא

 ילַאנָאיצַאנ רעד ןפ ןַאגרָא רעלַארטנעצ רעד ןרָאװעג זיא "טנייה,

 .ןליופ ןיא טייקכעלטפאשלעזעג רעשיטסינויצ ןוא רעשידיי
 טאה ןֹוא טפאשלעזעג רעד ןופ שארב ןעגנאגעג זיא רע

 ןיא רערעל א ןֹוא רעזייוו-געוו א ןעוועג ,ןסאמ עשידיי יד טריפשג

 ןענאטשעג ןענעז סאוו ןעגארפ עקידנעדיישטנא ןוא עקיטכיוו שלא

 ,גנונדרארגאט רעד ףיוא
 ראפ לֹוש א גנוטייצ רעד ןיא ןעזעג טשינ טאה גרעבדלאג

 ןריגאדער ןֹוא .ןריגעראק טימ ךיז ןבעגעגפא טשינ ,רעגנאפנא

 ןוא טנרעלעג טשינ ,ןעגנולייצרעד ןוא ןציטאנ ,ןעלקיטרא ערעייז

 יבופ ,טסילַאנרושז רעטוג א טרעוװמ יװ געוו םעד ןזיוועג טשיג

 | ,רעביירש רעדא טסיציל

 טייטש סאוו רידנאמאק א יו גנוטייצ רעד ןיא ןעוועג זיא רע
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 םיובנירג קחצי

 ןעלקיטרא יד זא ראפרעד טגראזעג טאה רע טנארפ-ספמאק א ףיוא
 ,ןקיאורמואַאב :ןלָאז ,רורפיוא ןא ןפורסיורא ןלָאז גנוטייצ רעד ןיא
 זָאל טשינ ןפוא םושב רעבָא ,לַאפייב רעדָא טסעטָארּפ ןפורסיורַא
 ,םענעבירשעג םעד וצ קיטליגכיילג ןביילב רענעייל םעד

 א סעפע ןענאטשעג טשינ זיא גנונדרא-גאט רעד ףיוא ןעוו
 יֿפױא ןא סערעטניא ןפרעגסיורא טָאה סָאװ עגַארּפ עקידענערב
 ךיז ןוא רעזייב א ןעגנאגעגמורא רע ןזיא ,רעטימעג יד טזיורבעג
 "עג טאה רע ,טייקילייוגנאל ןוא טייקליטש רעד ףיוא טגאלקאב

 -ףענעייל םעד ןקעוו ךעלרעהפיואמוא ףראד גנוטייצ יד זא ןטלַאה
 -- טׁשינ בוא םוראוו ,טאט ןוא גנערטשנא וצ ,ןקנעד וצ ,םלוע

 / .,גנוטייצ ַא ןעמ ףרַאד סָאװ וצ

 סאוו םעלבארפ םעניא ןפיטראפ אקווד טשינ ךיז געלפ רע
 ןוא ךעלטנורג קיטױנ ראפ ןטלאהעג טשינ ,טלעדנאהאב טאה רע

 וצ ןפורעג רָאנ ,ןרילומרָאפ ןוא ןשרָאפ וצ םעלבָארּפ סָאד קיטײזלַא
 טאה רע סאוו םינינע יד ןיא טעטיוויטקא רעכעלגנירד ןוא עקידלאב
 ןייז ןיא רע זיא ייברעד .קיטיונ-סנעבעל ןוא קיטכיוו ראפ ןטלַאהעג
 ליטס רעד ,טרעקראפ .שטנעמיספמאק ןייק ןעוועג טשינ ןביירש

 ןוא ןגאלשראפ ענייז ןיא רעשירערעלקפיוא ןא ןעוועג זיא רענייז
 ,עשיטקארפ-טערקנאק ןוא עכעלכאז ןעוועג ןענעז ןגנורעדאפ

 טימ ןריפנא ןיא ,ןריגאדער ןיא ןעוועג זיא חוכ רקיע ןייז
 ןגארטעג ןבאה וויטאיציניא ןוא טסייג ,קנאדעג ןייז .גנוטייצ רעד
 ,םענייז לפמעטש םעד ריא ףיוא טגיילעגפיורא ,גנוטייצ יד

 זיא רע ןעוו תוחוכ עשירפ טימ לופ ןוא גנוי ךאנ ןעוועג
 ןייז טליפעג ןעמ טאה 'טנייח, ןיא ,טלעוו רעד ןופ ןעגנאגעג

 סע .ץאלפ ןייז ןמענראפ לאז סע רעוו ןעוועג טשינ ,טייהנעזעוופא
 ךיז טָאה עפָארטסַאטַאק עקיליורג א ןוא טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה

 סע ןרָאװעג בורח זיא סע ,םוטנדיי ןשיליופ ןפיוא ןסָאגעגסיױא
 ,ןדיי עקידלעטעטשניילק ענעי .םֹעד ןופ ןבילבעג טשינראג טעמכ זיא
 סאד ,ןערב ןשידיסח םעד םזינויצ םעניא סכארבעגניירא ןבאה סאוז
 -עגסיוא רעייז וצ עביל רעטשרע רעד ןופ טייקשירפ ןוא תומימת
 לייט ןטסערג רעייז ןיא ןענעז ןדיי עלא יד טא ,לאעדיא ןטמיורט
 "סגניטכיגראפ יד ןיא ,סנעוויואכלאק יד ןיא ןראוועג טנערבראפ
 | | - ,ןרעגאל
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 רוד ןיימ ןופ

 ןמענייא ןכאנ ןבעל ןייז ןסירעגרעביא טאה 'יטנייה , רעד

 רעשידיי רעד ןיא ץַאלּפ ןייז רעבָא .קיבייא ףיוא ןסירעגרעביא ןליופ

 סָאװ לָאר יד ,ןפאש ןוא ףמַאק ןופ ןטייצ ןיא טײקכעלטּפַאשלעזעג

 טצירקעגנייא ןענעז ,גרעבדלָאג םהרבא טליפרעד םיא ןיא טָאה סע

 ןבילבעגנעבעל ןענעז סָאװ ,רענעייל ענייז ןופ שינעכעדעג ןיא ףיט

 ןיא ןוא םוטנדיי ןכיירמור ןוא ןסיורג םענעי ןופ ךעלטשער יד יו

 .גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןוא ןדיי עשיליופ ןוֿפ עטכישעג רעד
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 ןייטשלעקניפ חונ

 םוצ ןלאוו יד תעב טנעגעגאב ךיז רימ ןבאה לאמ ןטשרע םוצ
 טרעקעגקירוצ טאהעג טלאמעד באה'כ .סערגנאק ןשיטסינויצ ןטעביז
 ןרטסעמעס ייווצ טקידנעעג בָאה'כ וװ ,דנַאלשטייד ןופ עשרַאװ ןייק
 ןופ עיצולָאװער רעד ברע ןעוועג זיא'ס ,ןילרעב ןוא קיצּפיײל ןיא
 ףמאק רעפראש א ןעגנאגעג זיא רעגאל ןשיטסינויצ םעניא ,5
 ,ןייטשלקניפ .ןטסידנאגוא-ןטסילאיראטירעט ןוא ןטסינויצ יד ןשיווצ

 טאטש-טרובעג ןייז ןיא טסינויצ סלא קיטעט רעירפ ןעוועג זיא סאוו

 תורשכ רעד ףיוא ןסאפוצפױא עבאגפיוא יד טאהעג טאה ,קסירב

 ןלאוו יד .רבח א ןעוועג ןיב ךיא ווו ןייראפ םעניא טקאי-לאוו םענופ

 ןראוועג ןטלאהעגפא ןענעז סע יו םעדכאנ ןמוקעגרפ ןענעז טלאמעד

 ךיז ןבאה סאוו םידדצ יד ןופ רעייטשראפ יד ןשיווצ םיחוכיוו

 ןטשרע םוצ זיא טלאמעד זא קנעדעג'כ ,ןלאוו יד ןיא טקיליײטאב

 רעייטשראפ רעד רימ ןגעק עדייר עפראש א טימ ןטערטעגסיורא לאמ

 סָאװ ,ןיקנעבַאט םיא ןבענ ןוא ,ןיקסַאר ,ײטרַאּפ ויָאכָארָאב רעד ןופ

 "ניפ .סעיצקעל עניימ ןופ רערעהוצ עפורג רעד ֹוצ טרעהעג טאה

 עניימ ןופ סעדייר יד ןוא עדייר ןיימ טרעהעגסיוא טאה ןייטשלעק

 .טלעכיימשעג קיטומטוג טאה ןוא רענגעק

 -רעביא ןא ,רחוס רעכעלגעמראפ א טלאמעד ןעוועג זיא רע

 רעגנעהנָא ןא ןעוועג זיא סָאװ ,ןקסע רעשיטסינויצ רענעבעג

 טימ .םזילאיראטירעט ןופ רעטעפש ןוא טקעיארפדעדנאגוא םענופ

 ,ןַאקצַאי לאומש טימ תופתוש א ןסָאלשעג רע טָאה רעטעּפש רָאי ַא

 ןוא עניילק א "טאלבגאט, םעד ןבעגסיורא ןביוהעגנא טאה סאוו

 טרעבארעד געט עטלייצעג ןופ ךשמ ןיא טאה סאוו ,גנוטייצ עקיליב

 וענַאטשעג טלָאמעד זיב ןענעז סָאװ ,רענעײל עסַאמ עסיורג ַא

 טניז .גנוטייצ עשידיי ַא ןופ ייס רעשיאערבעה ַא ןופ ייס ,טייוו
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 רֹוד ןיימ ןופ

 "לרב ןייז ןוא ןייטשלעקניפ זוג ןשיװצ דנוב רעד זיא טלָאמעד

 עקינייא ןיא .ןרָאװעג ןסירעגרעביא טשינ ןענַאקצַאי ןוא הימחנ רעד

 עסיורג א ,"טנייה , םעד טעדנירגעג ןעמַאזוצ ייז ןבָאה םורא ןרָאי

 ,תופוקת ענעדיישראפ קידנעכאמכרוד ,רעטעפש זיא סאוו ,גנוטייצ

 ןופ ןאגרא-לארטנעצ רעד ןראוועג ,ןליופ ןופ גנואיירפאב רעד ךאנ

 .ןליופ ןיא גנוגעוואב רעשיטסינויצ רעד ןוא םוטנדיי ןשיליופ

 ןענעז ,'טנייה, ןופ ץנעטסיזקע רעד ןופ ןרָאא עטשרע יד

 םוקילבופ-רענעייל םוצ געוו םעד ןענופעג טאה רע .עטוג רעז ןעוועג

 ןעוועג טשינ ללכ זיא סאוו גנוטיירפשראפ א וצ טכיירגרעד טאה ןוא

 ןכַארּפש עריא עלא ןיא ,עסערפ רעשידיי רעד ןיא טנַאקַאב

 -ראוולוב עלעגאיצאטנעס יד ףיוא טאהעג לעביראפ ןבאה ליפ

 סאוו ,רעטעלביראוולוב רעזיראפ יד ןוֿפ רעטסומ ןטיול ,ןענאמאר
 עקידנעיירש יד ףיוא ,ןרָאװעג טקורדעג גנוטייצ רעד ןיא ןענעז

 ןוא טייקנעסיראפ ןייק טלעפעג טשינ טָאה סע ווו ענייז ןעלקיטרַא

 יב טכַאמעג טבילַאב גנוטייצ יד ךיז טָאה רעבָא רַאֿפרעד .הפצוח

 גנוטייצ יד רעמ סאוו זא ,ןייז הדומ זומימ ןוא ,עסאמ רעשידיי רעד

 ךיז טאה גנוטיירפשראפ ריא ןוא טקיטסעפאב לעירעטאמ ךיז טָאה

 טלַאהניא ךיא ןוא רענייפ ןרָאװעג ליטס ריא זיא ,טרעסערגראפ
 יה רעשירארעטיל ןוא רעשיטסיצילבופ ןיא טרעטעברַאפ ךיז טָאה

 טרעסעבראפ םלושירעזעל ןופ קאמשעג רעד זיא טימרעד .טכיז

 ןײטשרַאפ וצ רענעייל ענייז ןגיוצרעד טָאה "טנייה , רעד .ןרָאװעג

 -ארעטיל רעטסנרע ןוא קיטסיצילבופ רערעסעב ןוֿפ ןבאה האנה ןוא

 "שירפ ןוא ןצרפ ,ן'מכילע-סולש טכאמעג טבילאב ייז ייב טאה ,רוט
 רעד ןיא ןבירשעג ןבָאה סָאװ ,רעביירש ערעדנא ליפ ךָאנ ןוא ןענַאמ

 "טנייה, ןיא טעבראעג ייז ןבאה עלא טעמכ ,עסערפ רעשידיי

 ןיא ךעלסילשסיוא ןעוועג טשינ ,סיוא טזייוו ,זיא עיצקַאדער יד
 -לעקניפ טייוו יו ןסיוו טשינ ןעק'מ רעבָא .ןענַאקצַאי ןופ טנַאה רעד
 ןמענ קידנעטש געלֿפ רע .,ריא ןיא העפשה טַאהעג ךיוא טָאה ןייטש
 "ףיא רלא ,גנוטייצ רעד ראפ טייקכעלטראווטנאראפטימ יד ךיז ףיוא

 ראפ ןטייצ עטכעלש ןעמוקעג ןענעז סע ןעוו רעבָא .ליטס ןוא טלַאה
 ןשידיי, ןטימ טקיניײארַאפ ךיז טָאה "טנייה , רעד ןוא ,גנוטייצ רעד
 טָאה סָאװ עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןַאגרָא רעד ,"קלָאֿפ
 טשינ ןַאקצַאי זיא ,"טנייה, םעד ץנערוקנָאק עקראטש א טכַאמעג
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 םייבנירג קחצי

 ,"טנייה , גנוטייצ רעטקינייאראפ רעד ןופ רעטקאדער רעמ ןעוועג
 רעשיטסיניצ רעד ןופ ןַאגרָא לַארטנעצ רעד ןרָאװעג זיא סָאװ
 .ןלוּפ ןטיירפַאב םעניא גנוגעווַאב

 -גירגעג ןייטשלעקניפ ןוא ןאקצאי םיפתוש יד ןבאה רעטעפש
 טָאה סָאװ ,זירַאּפ ןיא ("טנייה רעזירַאּפ,) גנוטייצ עשידיי ַא טעד
 ךרוד ךיירקנארפ ןצעזעב םעד ךאנ ןעניישרעד וצ טרעהעגפיוא
 טָאקיִאב א ןרָאװעג ןפורעגסיוא זיא ןליופ ןיא ןעוו .יימרא סרעלטיה
 ראי ןיא עמוד רעשיסור רעטריפ רעד וצ ןלאוו יד ךאנ ןדיי ןגעק
 א ןיא טעבראעג ןענייטשלעקניפ טימ ןעמאזוצ ךיא באה ,2
 יד ךָאנ ןריפשוצכָאנ עבַאגפױא יד טאהעג טאה סאוו טעטימאק
 יטנַא יד ןוא עיצקַא-טָאקיָאב יד טריפעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ
 .עצעה עשיטימעס

 רעד טָאה ,ןכָארבעגסױא זיא המחלמיטלעוו עטשרע יד ןעוו
 ןבָאה סָאװ ןקַאילָאּפ יד לייוו ,טעברא ןייז טצעזעגרָאּפ טעטימָאק
 ףיוא םילובלב ןכַאמ ןביוהעגנא ןבָאה ,עיצקַא-טָאקיָאב יד טריפעג
 יניבראפ ןגעוו תוריסמ טלעטשעגוצ ,טכאמ רעשיסור רעד ייב ןדיי
 -איּפש ןוא ,רעכיירטסע ןוא ןשטייד יד ןוא ןדיי יד ןשיווצ ןעגנוד
 ,טנייפ םעד תבוטל סעיצקא שזאנ

 ןמונעגנא ןענעז תוריסמ עקיזאד יד ןופ אצוי-לעופ סלא
 טריפעג ןענעז ןדיי עקידלושמוא : ןדיי ןגעק סעיסערפער ןראוועג
 עצנאג ,ןראוועג טריטסערא ןענעז ןדיי ןסאמ ,הילת רעד וצ ןראוועג
 .רעטרעניווו ערעייז ןופ ןראוועג ןבירטראפ ןענעז תוליחק עשידיי
 ןגעוו לאירעטאמ ןעלמאז וצ ןעוועג זיא טעטימאק ןופ עבאגפיוא יד
 יד ןיא ןבעגרעביא םיא ןוא ,ײמרַא רעשיסור רעד ןופ ןטאטליורג יד
 ןוא דנאלגנע ,עקירעמא ןייק ,עיציזאפא רעשיסור רעד ןופ ןרטנעצ
 ןיא ןעײטרַאּפ יד טימ טקַאטנַאק ןיא ןעמוק ןעווורפ ןוא ,ךיירקנַארּפ
 לאז יז ,גנוריגער רעד ףיוא קורד א ןביאסיוא ןלאז ייז עמוד רעד
 -ימָאק רעד .סעיצקַא עוויסערפער יד ןרעטכײלרַאפ רעדָא ןלעטשּפָא
 רעד ראפ ,ןבאנפוא יד טא ןליפרעד וצ טימאב ךיז טאה טעט
 ןערועג ןענעז סאוו תואצוה טלעג יד ראפ ,טייז רעלאירעטאמ
 -לעקניפ טגראזעג טאה ,טעטימאק ןופ טעברא רעד טימ ןדנובראפ
 -ןייק ,ךַאז עכעלדנעטשרַאפטסבלעז א יו ןוטעג סע טָאה רע ,ןייטש
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 רוד ןיימ ןופ

 לֹוע םעד ןיילא רעווש םיא זיא סע זַא ,טגָאלקַאב טשינ ךיז לָאמ

 ויא דַארגָארטעֿפ ןייק רעבירא רעטעפש ןיב ךיא ןעוו .ןגָארט ןוצ

 .ןראוועג טלעטשעגפא טעטימאק ןופ טעברא יד

 רעד ןליופ ןסיירפאב םעניא ,ןראוועג זיא "טנייה, רעד ןעוו

 עכעלטפעשעג יד טאה עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןאגרא

 ,הימחנ ,רעדורב סנייטשלעקניפ חונ טריפעג גנוטייצ ועד ןופ טייז

 ,יראפ ןיא טניווועג טלאמעד טָאה חונ

 ןאקצאי םיפתוש יד ךרוד גנוטייצ עטעדנירגעג זיראפ ןיא יד

 ,החלצה ןייק טאהעג טשינ טאה ,"טנייה רעזיראפ , ,ןייטשלעקניפ ןוא

 ןלױּפ ןופ עיצַארגימע יד .ץנעטסיזקע ריא ראפ טפמעקעג טָאה ןוא

 ראפ םלועירענעייל ןסיורג א ןפַאש וצ דנַאטשמיא ןעוועג טשינ זיא

 ןוא ןייטשלעקגיפ .גנוטייצ עשיטסינויצ ןוא עשידיי ,לאנאיצאנ א

 רעשיטסינויצ רעד ןופ עציטש ןמוקאב וצ טימאב ךיז ןבאה ןאקצאי

 ןיא ןעגנוגנערטשנָא ערעייז רעבָא ,גנוטייצ רעד רַאפ עיצַאזינַאגרַא

 .גלאפרעד טימ ןראוועג טניורקעג טשינ ןענעז גנוטכיר רעד

 -ראפ ןײק טאהעג טשינ טאה עוויטוקעזקע עשיטסינויצ יד

 .ברעמ ןיא גנוטייצ רעשידיי א ןופ תובישח רעד רַאפ גנוקידנעטש

 רעד ראפ טסניד עקיטכיו ןעוט טנעקעג טאה סאוו ,עפארייא

 טָאה ןייטשלעקניפ רעבָא .ללכב גנוגעווַאב רעד ןוא עיצַאזינַאגרָא

 טריטסעוװניא טאה סאוו ןדיי ןכעלגעמראפ א טימ ןדנובראפ ךיז

 ןופ םויק רעד זיא םורא יוזא ןוא גנוטייצ רעד ןיא לאטיפאק ןשירפ

 םעד זיב טריטסיזקע טָאה יז ןוא ןרָאװעג טרעכיזעג גנוטייצ רעד

 זיא ןאקצאי .ךיירקנארפ ןייק יימרא סרעלטיה ןופ שראמניירא

 ןריולראפ ְךיִא באה טייצ המחלמ רעד ןיא .רעירפ ךאנ ןבראטשעג

 רע זא טרעלקעג באה'כ ןוא ,ןענייטשלקניפ טימ גנודניבראפ עדעי

 ,זיראפ ןיא ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ ערעדנא יו ןמוקעגמוא זיא

 ןיא סרעגאל-סגנוטכינראפ יד ןיא ןראוועג טקישעג ןענעז עכלעוו

 .ךיא באה ,1945 טסוגױא ףוס ,זיראפ ןייק ןמוקעג ןיב'כ ןעוו .ןליופ

 ןראוועג קנארק זיא רע ,טבעל ןיישטלעקניפ חונ זא טסווורעד ךימ

 ןטלאהעג ןבאה םיריוטקאד יד ןוא טייהקנארק עכעלרעפעג א ףיוא

 טסווועג טשינ טָאה ןיילא רע רעבָא ,עטלייצעג ןענעז געט ענייז זא

 יא סאוו ,ווירב ןכעלטניירפ א םיא ןופ ןמוקאב באה'כ .ןופרעד
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 םיובנירג קהצי

 -ךעביא טלאמעד באה'כ סאוו געט ערעווש יד ןיא ,רימ ראפ ןעוועג

 ,עקיגעװ טימ רע טאה וורב ןיא ,טסיירט עסיורג א ,טבעלעג

 ןאטעג באק/כ ,ןדייל ענייז ןגעוו טלייצרעד רעטרעוו ענעטלאהעגנייא

 טלאוועג באה'כ .ןפלעה וצ םוא ןעוועג ךעלגעמ זיא רימ סאוו ץלא

 וצ טסווועג ןוא טנעקעג םיא ןבאה עכלעוו יד זא ןסיוו לאז רע זא

 ןסעגרַאֿפ טשינ םיא ןבָאה טרעו ןייז ןצעש

 טניוװעג טָאה רע וו ,ַאצינ ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעֹוו

 םיא ךיא בָאה ,זירַאּפ ןייק ,הבורק ַא רענייז ייב טייצ ערעגנעל ַא

 ןייז ןגעװ םיטרפ טלייצרעד םיא בָאה'כ .טכוזַאב לֶָאמ עכעלטע
 טימ טַאהעג הנותח טָאה ןוא ןרָאװעג לצינ זיא סָאװ ,רעטכָאט
 ,שֹודָאל ןיא רָאטארוקָארפ ַא ןופ טמא םעד טמענרַאפ סָאװ ןדיי ַא

 -עזייר זעמוקַאבוצסױרַא רעווש זיא סע רָאנ ,ןעז םיא ליוװ יז ןוא
 ןיא עיצַאּפוקָא רעלטיה רעד רעטנוא ןבעל ןייז ןגעוו ,ןטנעמוקָאד

 ןעוועג רעווש רימ זיא'ס ,טגערפעג טשינ םיא ךיא בָאה ,זירַאּפ

 סָאװ ,בצמ ןכעלקערש ןייז קידנעסיוו ,םיא טימ ןדייר וצ ךסַא

 רע זַא טליפעג ויולב רָאנ ,םיא ןגעוו טסווועג טשינ טָאה ןיילַא רע

 .רעכאווש ןוא רעכַאװש לָאמַא סָאװ טרעוו

 בָאהכ ןעוו ,החמש ןיימ ןיא טקילײטַאב ךָאנ ךיז טָאה רע

 .לארש"-ץרא ןיא ןרעק קירוצ ךיז ןוא זירַאּפ ןזָאלרַאפ טנעקעג

 ,ןיײז ךעלגעמ טעװ סע סָאװ ,ןוט ֹוצ ץלא טגָאזעגוצ םיא בָאה'כ

 טשינ זיא סע רעבָא .לארש-ץרא ןייק ןייז הלוע ןענעק לָאז רע
 זא העידי יד ריִמ וצ ןעמקעגנָא זיאס ןוא טייצ ךסָא קעווַא

 ןברָאטשעג זיא רע

 ןטייצ יד ןיא ,ןייטשלעקניפ שטנעמ רענעדײשַאב ַא ןעוועג

 זיא "טנייהע ןייז ןעוו ,ןעזעגנָא ןוא ךייר ןעוועג זיא רע ןעוו

 ירֲאפ רעד טױל עּפָאריײא ןיא גנוטייצ עשידיי עטשרע יד ןוועג

 רעטסעדנימ רעד ןיא טָאהעג טשינ טָאה רע ,העפשה ןוא גנוטיירּפש

 יישַאב .דובכ ְךָאנ ךיז ןגָאי סָאװ םיריבג ענעי ןופ הואג יד סָאמ

 ןטפַאשגעגײא עקידרקיע יד ןעוועג ןענעז תווינע ןוא טייקנעד

 -טוג ,טייקלעדייא ןעמוקעגוצ ךָאנ זא וצרעד ,רעטקַאראכ ןייז ןופ

 עשידיי ,ןּפיט עכלעזַא ןעוועג .טּפַאשיײרטעג עקרַאטש ןוא טייקצרַאה

 רעד ןיא .עיזַאטנַאֿפ ןוא ןביולג ,ץראה טימ ןשטנעמ ,םיתבדילעב
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 רוד ןייק ןופ

 ןעמונעגמורא טָאה סָאװ גנוטרַאװרעד רעסיורג רעד ןופ הפוקת

 ןוֿפ סױרַא ןענעז ייז ;דנַאלסור ןוא ןלױּפ ןיא ןזיירק עשידיי

 רעכעלטּפַאשלעזעג ןופ ךלעפ ןטיירב םעד ףיוא לקניוו רעייז

 ענעדישרַאֿפ ףױא טסגיד ןטשטנעבעג רעייז ןָאטעג ןוא טעברא

 ײז טָאה "ןדיי עקיד'בוטיםוי-תבש , .ןבעל ןשידיי םעניא .םיחטש

 יז ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא ןייטשלעקניט חונ .ןפורעג ץרפ



 ןאהט עשוהי ר"ד

 המחלמ ןייק טשינ ,ןָאהט ר"ד טשנעמ-ףמַאק ןייק ןעוועג טשינ

 ןשילױּפ ןיא ןיירַא זיא רע ןעוו ןריפ וצ טַאהעג העדב רע טָאה |

 ןקידנעקריוו ןוא ןקידנעפַאש ןופ שארב ןענאטשעג זיא רע ןעוו ,םייס

 טרעלקעג רע טָאה לָאמנייא טשינ ,םֹוטנדיי ןשיליוּפ םעניא רעגאל
 ,ןרעטשוצ טימ סעקיד'תופתושב טשינ רָאג טָאה ןפַאש ןוא ןעיוב זַא

 "רעד וצ ןעגנילעג םיא טעוו סע זַא ,טכַארטעג לָאמנייא טשינ

 טבערטשעג טָאה רע .טרעטשוצ סָאװ ףמַאק ןדעי ןופ ךיז ןרעטייוו

 טעמב ,טרַאנעג ןיילַא ךיז טָאה רע רעבָא .טעברא רעוויטיזָאּפ וצ

 ןיא ןענַאטשעג רע זיא ץןתמא רעד ןיא ,טרַאנעג ךיז הנווכב

 סָאד .הנחמ רעקידנעפמעק ַא טימ טרידנַאמָאק ןוא טנָארּפ-ספמַאק

 .קרעוו ןוא ןבעל ןייז ןופ םזיגַארט רעד ןעוועג זיא

 .ןָאהט ר"ד טימ טיירטש ןוא שינעגעגאב עטשרע ןיימ קנעדעג'כ
 רעד רַאפ ,ןיו ןיא סערגנָאק ןשיטסינויצ ןפיוא ןעוועג זיא סע
 עשרַאוו ןופ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,רימ ,המחלמ-טלעוו רעטשרע
 טריפעג ןבָאה סע סָאװ ,עיצקַא-טָאקיָאב רעד ןופ טנָארפ-ףמַאק ןופ
 רעטריפ רעד וצ ןלַאװ יד ךָאנ ,ןעײטרַאּפ עשיליוּפ יד זדנוא ןגעק
 רעשימָאנָאקע רעד ןגעוװ ןלייצרעד טלָאװעג ןבָאה ,עמוד רעשיסור
 סערגנָאק רעכיוה רעד ןופ ,זדנוא ןגעק טריפעג טרעוו סָאװ ,המחלמ
 יז ןוא םוטנדי-טלעװ םעד ,םעד ןגעװ ןסיװ ןזָאל ,ענובירט
 רע ביוא ,סערגנַאק רעד זַא ,טסווועג ןבָאה רימ .טלעו עצנאג
 שטָאכ רע לָאז ,םעד ןגעװ עיצולָאזער ןייק ןעמענָא טשינ טעוװ
 טרעוו סָאװ ףמַאק םעד ןגעוו ןלייצרעד ןלעוו רימ סָאװ ,ןרעהסיוא
 -נעגעקטנע ךיז טָאה ןָאהט .תוביס ענייז ןוא זדנוא ןגעק טריפעג
 טָאה רע ןוא תוחוכ עלא טימ גָאלשרָאפ רעזדנוא טלעטשעג
 ןגעק ןעמיטש ןלָאז ייז ,עיצילַאג ןוֿפ םירבח ענייז טסולפניײאַאב
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 רוד ןיימ ןופ

 ןרעװ טכַארבעג טשינ ללכב לָאז ןינע רעד ןוא גַאלשרַאפ םעד

 ַא זַא ןטלַאהעג טָאה רע .םרָאפ םוש ןייק ןיא ,סערגנַאק ןרַאֿפ

 טָאקיָאב ןשידיײײטנַא םעד ןגעוו סערגנָאק ןשיטסינויצ ןפיוא עדייר

 ןרעװ ןעמונעגנָא טשינ טעװ סע ןעװ וליפא ןלױּפ-שיסור ןיא

 גנוגעװַאב טָאקיָאב .ַא ןפודסױרַא טעוו ,עיצולָאזער םוש  ןייק

 "יטנַא ןופ עילַאװכ עזייב יד ווו ,עיצילַאג-ברעמ ןיא ךיוא ןדיי ןגעק

 טשינ טָאה רע .טכיירגרעד טשינ ךָאנ טָאה טָאקיַאב ןוא םזיטימעס

 םגה המחלמ יד ןבױהעגנָא ןבָאה סָאװ יד ןשיווצ ןייז טלָאװעג

 םזיטימעסיטנַא רעד זַא ןעמוק טעװ יז זא ןענַאטשרַאפ טָאה ר

 טגיזעג טָאה רע ,עיצילַאג ךיוא ןציײלּפרַאפ טעוװ ןליוּפ-סערגנַאק ןופ

 .ןעמוקַאב טשינ טרָאװ סָאד בָאה ךיא ןוא

 ףע סָאװ םעד בילוצ רקיע רעד ,דָאזיּפע םעד ןָאמרעד ךיא

 סָאװ ,רעקיטילָאפ סלַא ןָאהט ר"ד ןופ טפַאשגעגייא יד טלוב טכאמ

 ןשידיי םעניא טייקכעלנעזרעּפ עשיגַארט ַא רַאפ טכַאמעג םיא טָאה

 ןוש זיא טפַאשנעגייא יד טָא .ןליוּפ ןקידנעטשסבלעז םעניא ןבעל

 טכַארבעג טשינ ךָאנ סע טָאה רע םגה ןעועג טלוב טלָאמעד

 טָאה רע סָאװ לומרָאפ רעשיטילָאּפ רענײמעגלַא רעד וצ טלָאמעד

 :טלעטשעגטסעפ רעטעפש

 .יולב ךיז ןקידיײיטראפ רימ ,המחלמ ןיק טשיו ןריפ רימ

 ןזייוַאב ליוװ רע .ןָא טשינ לָאמנייק רע טפיירג רעבירעד

 ןדייר ,רערעהוצ יד ןופ רעצרעה יד ןיא ןעגנירדניירַא ,ןגייצרעביא

 םיא ןיא ןעז טשינ ןלָאז ייז ,ליטס ןוא ךַארּפש רעייז ןיא ײז וצ

 ןשילוּפ ןיא ןדיר רע טגעלפ יזא .טנייפ ןוא ןדמערפ םעד

 .טרעהעגסיוא קיאור םיא ןבָאה ןטַאטופעדיסייס יד ןוא ,םייס

 ,טכער טרעדָאפעג ןוא ,םייס ןיא טדערעג רע טָאה לָאמ ךס א

 טָאה לָאמנײק ןוא ,ןדיי עשיליוּפ רַאפ ,טכער עלַאנָאיצַאנ ךיוא

 עטכער יד דצמ ןרָאצ ןוא סעכ ןייק ןפורעגסיױרא .טשינ רע

 | - .ןטַאטופעד-םייס

 ,לוש עשיטילָאּפ עשיאעּפָארייא-ברעמ ַא ןופ ןעמוקעג זיא רע

 סָאװ ,עשרַאװ ןיא םייס ןשיליופ םעניא ,ךיירטסע ןופ סרעדנוזַאב

 טָאה סע רעכלעוו ןופ רעפסָאמטַא רעד ןיא טבעלעג רָאנ טָאה

 יסמַאק עשיסור יד .חיר רעשיסור רעד טבעוװעגסוא טשינ ךָאנ

 טניווועג ןעוועג זיא'מ ןכלעוו וצ .חסֹונ רעשימעלַאּפ רעד ,םיכרד
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 םיובגירג קחצי

 עברַאה ןוא עפרַאש ,םירובד ערָאלק ןוא ענעפָא ,דנַאלסור ןיא

 ץלא סָאד -- ןשינערעהוצנָא טשינ ןוא ןעגנוזָאל ןוא רעטרעוו

 ,ליטס ןוא טסייג סנָאהט רַאפ דמערפ ןעוועג זיא

 -סױוא ךיז ,ןעלדנַאהרעטנוא ליוו רע ,קיטילָאּפ ןריפ ליוו רע

 ןעגנווצעג זיא רע רֹעבַא ,סולפנייא ןעניוועג לו רע ,ןץ'הנעט

 לָאמַא זומ סָאוו ,עיציזָאּפָא רעלַאקידַאר ַא ןופ קיטילָאּפ ַא ןריפ וצ
 .עוויזנעפעד ןוא גנוקידיײטרַאפ ןופ ןעמַאר יד ןופ סױרַא

 טשרמולכ ךיד טפיירג רענגעק רעד זַא ,סע טריסַאּפ לָאמ ַא
 ,ךיד טרירָאנגיא ,ריד טימ טשינ ךיז טנעכער רע רעבָא ,ןָא טשינ

 טוט ןוא טײקמַאזקרעמפיוא עטסעדנימ יד טשינ וליפא ריד טקנעש

 רעקיד'תועיבצ ַא ןיא ,םרָאפ רעטנַאגעלע ןא ןיא סעלַא סָאד

 ,ףוצרפ םעד ןקעדפיוא ןסײרּפָארַא עקסַאמ יד ןעמ ףראד .עקסַאמ

 טשיג ךיז ןעמ ןעק טלָאמעד ןתמא רעד ןיא סיוא סע טעז יו

 ךעלגעמוא ןיא סע ,עוויזנעפעד ןוא גנוקידיײטרַאפ טימ ןגינגַאב

 סָאד ןוא ,ףירגנָא ןא ךיוא לָאמ ַא טשינ זיא סָאװ גנוקידיײטרַאפ ַא
 טימ ןבױהעגנָא טָאה רע -- ןענָאהט ןופ עידעגַארט יד ןעוועג זיא

 ןעױב טלָאװעג ןטלַאה וצ המחלמ טרעהעגפיוא טשינ ןוא םולש
 יד ןוא עיצַאוטיס עשיגַארט יד טָא ןוא .ןרעטשוצ ךיוא טזומעג ןוא

 ,םירוסי ןוא רעצ ןעוװעג םרוג םיא טָאה ,ייברעד ענייז לָאר

 ,ייז ןגעוו טסווװועג ןוא ןענַאטשרַאפ ןבָאה עקינעוו רָאנ סָאוװ

 .ב

 .עיצילַאג ןיא רוד ןשיטסינויצ ןטשרע םוצ טרעהעג טָאה ןָאהט

 "בעה רעד ןיא ןיײרַא ןָאהט זיא ,טשינ תועט ןייק בָאה ךיא ביוא

 ר"ד טימ ןעמַאװצ קיטסיצילבוּפ רעשיטסינויצ ןוא רעשיאער
 טַאהעג טָאה םזינויצ םוצ גנַאגוצ ןייז .קראמיינ דוד ןוא זיײרּפנרע

 רעד רעבָא ,ןעגנואיושנַא ס'םעהידחא טימ סקיד'תופתושב ךס ַא

 -ייפָארײא ןא ,רענרעדָאמ ַא ,רערעטיירב ַא ןעוועג זיא םענרַָאֿפ

 סָאװ ,רעקיצנייא רעד ןעוועג ןָאהט זיא עּפורג רעד טָא ןופ .רעשיא

 טעברא רעשיטסינויצ רעטריזינַאגרָא ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז טָאה

 .ןבעל ןיא ךיוא רָאנ ,רוטַארעטיל רעד ןיא זיולב טשינ ,ףמַאק ןוא

  ךיא סָאוו ,גנולמַאזןלקיטרַא םעד וצ המדקה רעד ןופ ףוס םוצ

 ןעוועג, :ןָאהט ר"ד טביירש ,"ףסאיחא, גַאלרַאפ םעניא ןענישרעד

234 



 רוד ןיימ ןֹופ

 גנודנירגַאב עכעלטפַאשנעסיװ א ןפאש טלָאוװעג בָאה'כ ןעוו ןטייצ

 עשימָאנָאקע ןוא עשירָאטסיה יד טשרָאּפעג בָאה'כ ,םזינויצ םענופ

 .עיִגָאלָאכיסּפ עכעלטפַאשלעזעג ןיא טפיטראפ ךימ בָאה'כ ,ןצעזעג

 יב ןעגנוניישרעד-סנעבעל עקיד'תופתושב יד טנרעלעג בָאהב

 ןוא עשינטע ןופ גנולקיװטנַא ןוא ןבעל סָאד טשרָאפעג ןוא ןשטנעמ

 טלָאװעג ךיא בָאה ,ןעמעלַא םעד ןופ טנורג ןפיוא .ןפורג עלַאנַאײצַאג

 ןפַאש ןוא םזינויצ ןכעלטּפַאשנעסיװ ןופ םעטסיס ץנַאג ַא ןעיובפיוא

 זיא םעלא םעד ןופ רעבָא ,סיזַאב ןשיּפָאזָאליפ א טזינויצ ןרָאֿפ

 ןעלקיטרַא זױלב -- ךוב ַא טָאטשנַא ,ןטנעמגַארּפ זיולב סיורַא

 יגָאט לופ ,ןבעל ןופ עילַאװכ עשימרוטש יד ןעמוקעג זיא סע

 ליצַאטיגַא ןופ םי םעניא ןרָאװעג ןסירעגטימ ןיב'כ ,תוגאד שכעלנששט

 טָאה'ס ןוא קלָאפ ןיימ ןופ ןסַאמ יד ןשיווצ טעברַאיריזינַאגרָא ןוא

 עניימ ןרירטנעצנָאק ןענעק וצ טייצ עקיטיונ יד טלעפרַאפ רימ

 ירַאפ ןצנַאגניא ךימ טָאה קילבנעגיוא רענאטנעמָאמ רעד .תובשחמ

 -טרעו עניימ ןטיבעגסיוא ןוא ןקנאדעג עניימ טיירטשעצ ,ןעגנולש

 ."טלעגניילק ףיוא תועבטמ טלופ

 סיג -- שפניתמגע ןייק םרוג טשינ םיא זיא ךַאז יד רעבַא

 וצ טעברא רעד ןיא עיצקַאפסיטַאס ןייז ןענופעג טָאה רע וצ רע

 ןטַאטלוזער עריא .ןבעגרעביא ןצנַאגניא ךיז טָאה רע רעכלעוו

 יטכַאװ קלָאפ סָאד יו ןעזעג טָאה רע .טלעטשעגנדירפוצ םיא ןבָאה

 .טייהיירפ רעד ןיא קלח ןייז ןוא ןבעל ןיא ץַאלּפ ןייז טנָאמ ןוא ףיוא

 רעד ןיא טקנעבעג ןָאהט טָאה ךימת זַא ,ךיז טכַאד ,רָאד ןוא

 רעכעלטפַאשנעסיו רעליטש רעד ךָאנ המשנ ןייז ןופ שינעפיט

 טָאה טייצ עצנַאג יד ןוא .םזינויצ ןראפ ןוא םזינויצ ןרעביא טעברא

 ליפ טָאה רע .טנַאה ןייז ןופ טזָאלעגסױרַא טשינ רעדעֿפ יד רש

 ײװ רעמ ליפ ,לגנַארעג ןוא טעברא ןופ ןטייצ יד ןיא ןבירשעג

 טפַאש רע זא טכַאדעג םיא ךיז טָאהס ןעװ ,ןטייצ עקיאור ןיא

 טָאה ןָאהט זַא ,ךיז טכַאד רעבָא .םזינויצ ןכעלטפאשנעסיוו םעד

 ןייז וצ גנוצעשגנירג רעסיועג ַא טימ ןגֹוצַאב קידנעטש ךיז

 סגנוטייצ זױלב ךָאד ןענעז סע לייוו ,טייקיטעט רעשיטסיצילבופ

 | -  .ףעלקיטױַא

 טבערטשעג טָאה רע ,ןשרָאפ ןוא ןפַאש טלָאװעג טָאה ןַאהט
 0 "א

 םרוג סע טָאה לזמ ןייז רעבָא ,ערע'דנא ןופ קרשוו יד ןשטייטראפ זצ
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 םיובנירג קהצי*

 ײב רָאג טריסַאּפ סע סָאװ ,סָאד טריסַאּפ םיא טָאה סע זא ,ןעוועג

 טָאה רע -- גנובַאגַאב ןוא טפַארק-סנעבעל רעסורג ןופ ןשטנעמ
 ַא ןוֿפ .ןילא ןבעל סָאד ןדימשוצסיוא ןוא ןפַאש ֹוצ ןבױהעגנָא
 רעשטייטרַאּפ ןוא רעשרָאפ ַא ןופ ,גיחנמ א ןרָאװעג רע זיא רערעל

 סע רעוװש יווװ טליפעג רע טָאה אמתסמ ,רעפמעק ןוא ןקסע ןא --

 ןבעל סָאד זַא ,טסוועג טוג סע טָאה רע רעבָא ,טסַאל יד זיא

 .ןעמעלא רעביא טייטש ףמַאק-רעשירעפעש רעד ןוא

* 

5 

 ןיא םייס-עיצוטיטסנָאק םעניא ןרָאװעג טלייוועג זיא ןָאהט
 טייטשראפ רע זיא עשראוו ןיא ,עטסיל רעדנוזַאב א ףוא עקָארק
 ןרָאװעג טריטּפָאָאק ,דובכ סיורג טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ,ךיז
 וצ ךיז ןרָאװעג ןדַאלעגנייא ,טַאר לַאנָאיצַאנ ןקילייװטייצ םוצ

 ןיא ןוא "קלָאפ עשידיי סָאד , ןיא "הריפצה, רעד ןיא ןקילײטַאב
 י .ןעגנוטייצ עדייב ןופ גנוקינייארַאפ רעד ךָאנ ,"טנייה,

 יד ןופ גנוקינייארַאפ עיירפ ַא ןפאשעג רימ ןבָאה םייס ןיא

 בולק רעד ןענאטשעג זיא רטנעצ ריא ןיא סָאװ ,ןטַאטוּפעד עשידיי
 ינָא טָאה ןָאהט ךיוא ןכלעוו וצ ,טַארילַאנָאיצַאנ ןקילייוװטייצ ןופ
 י-שַאב יד ןוא ןעגנומיטשפָא ןייק ןעוועג טשינ ןענעז סע .טרעהעג
 .ןטַאטוּפעד עלא ןופ המכסה רעד טימ ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענעז ןסול

 ירַאפ, רעד ןופ רָאינעס סלא ןרָאװעג טמיטשַאב זיִא ןָאהט
 ןופ טנעװנַאקיןרָאינעס םעניא טקילײטַאב ךיז טָאה ןוא ?גנוקינייא

 .ןטַאטופעד-םייס יד

 זיא סָאװ עיצקַארפ ַא זיולב טָאה ,םייס ןופ ןימַאלוגער ןטיול !
 ןקילײטַאב ךיז טנעקעג ,רעדילגטימ ףלעוװצ תוחפל ןופ ןענַאטשַאב
 זדנוא טָאה סע לייו ןוא ,סעיסימָאק-םייס ערעדנוזַאב יד ןיא

 ראפ ןעוועג טשינ זיא ,ףלעװצ עקיטױנ יד וצ רענייא טלעפעג
 ןדנעו ךיז ןענעק וצ ידכ .סעיסימָאק יד ןיא ץַאלּפ ןייק זדנוא
 ןבָאה טזומעג ןעמ טָאה גנוריגער רעד וצ סעיצאלעפרעטניא טימ
 ַא ןגָארטוצנײרַא ידכ ןוא ןטאטוּפעד ןצפופ ןופ ןטפירשרעטנוא
 ןטעב וצ ןעגנוווצעג ןעוועג רימ ןענעז ָאד .קיסיירד -- גַאלשרָאּפ
 -סילַאיצָאס רעד ייב ,טלעפעג זדנוא ןבָאה סָאװ ןטֿפירשרעטנוא יד

 רעכלעוו וצ עקיצנייא יד ןעוועג זיא עכלעוו ,עיצקַארּפ רעשיט
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 רוד ןיימט ןופ

 יז ךױא ןוא ןדנעו וצ ךיז טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןבָאה רימ

 .השקב רעזדנוא טליפרעד דימת טשינ טָאה
 םוצ ןעמוקעג דלאב זיא ןָאהט ר"ד ןופ הטיש עשיטילָאּפ יד

 ןופ עגַארפ רעד ןיא .םייס ןופ געט עטשרע יד ןיא קורדסיוא

 .ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,(רעציזרָאפ) קעלַאשרַאמ-םייס א ןלייוו

 ןלײט עכיילג טעמכ ייוצ ףױא ןלייט ךיז טעװ םייס רעד זא

 ,סקניל ןופ טַאדידנַאק רעד .ןדײשטנַא ןלעװ ןעמיטש ערעזדנוא ןוא

 ,יקסדוסליּפ ףעש-הכולמ םענופ ןרָאװעג טציטשעגרעטנוא זיא סָאװ

 ,ײטרַאּפםירעױפ רעשיצילאג רעד ןופ שאר רעד ןעװעג זיא

 ןיא לגילפ ןטכער םעד דצמ טלעטשעגסיורא זיא םיא ןגעק ,סאטיוו

 "רַאּפ ןשיסיירּפ םעניא ײטרַאּפ רעשיליופ רעד ןופ שאר רעד םייס

 יָאמעדילַאנָאיצַאנ רעד ןופ דילגטימ ַא ,יקסנישטּפמַארט -- טנעמַאל

 ןסירעגרעביא טשינ טָאה סָאװ ,ײטרַאּפ (רעשיקעדנע) רעשיטַארק

 ןטייצ יד ןיא ךָאנ ןבױהעגנָא טָאה יז סָאװ ןדיי ןגעק ףמַאק ריא

 + .טפַאשרעה רעשיטוה רעד ןופ

 ,ןלוּפ-שיסור םענעזעוועג ןופ ןטַאטוּפעד-םייס יד ,זדנוא רַאפ

 ןיקסנישטפמַארט רַאפ ןעמיטש טשינ ןעק'מ זא ,רָאלק ןעוועג זיא

 .ףעשיהכולמ ןוא לגילפ ןקניל ןטימ ןייג ֹוצ רעסעב זיא'ס ןוא

 ,ןסַאטױו טקידלושַאב טָאה רע .םעד ןגעק ןעוועג זיא רעבָא ןָאהט

 עשידיי ןיא ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ טכַאמעג טָאה ײטרַאּפ ןייז זַא

 ייירטסע יד ןלַאפעצ ךיז זיא'ס ןעוו ,עצילאג-ברעמ ןיא ךעלטעטש

 .טרָאד טכַאמ עשיב

 ,ןָאהט ןעגנאגעג זיא .גנוניימ ןייז ןעמונעגנָא טשינ ןבָאה רימ

 ןוא לגילפ-םייס ןטכער ןטימ גנודניברַאפ ןיא טלעטשעג ךיז ןוא

 ןעמיטש ןופ ןזײרּפ ןרַאֿפ זַא ,גָאלשרָאפ ַא טכַארבעג זדנוא טָאה

 יֵנָאק רעד ןיא ץַאלּפ א ןבעג זנוא רע טעװ ,יקסנישטפמַארט רַאפ

 .רימ רַאפ --- עיסימָאק עיצוטיטס

 -ּפָא ןענָאהט טבױלגעג ןוא ןסַאטיװ טנעקעג טשינ ןבָאה רימ
 םעד ךרוד לייוו ,טנעקעג טשינ רימ ןבָאה ןעמיטש ןופ ךיז ןטלַאה

 גנוצעשגנירג יד ןוא עיצַאלָאזיא רעזדנוא טקרַאטשרַאֿפ רימ ןטלָאװ

 -רעד רימ ןטלָאװ ,ןסַאטיװ רַאפ טמיטשעג רימ ןטלָאװ ,זדנוא יבגל
 א טימ דנוב ןייז ןכַאמ וצ רעגנע לגילפ ןקניל םעד טכעלגעמ

 ןופ גנופַאש רעד וצ ןעוועג םרוג ןוא ײטרַאפ-םירעיופ רעסיורג
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 םיונבנירג קחצי

 ןא רעטעברא יד ףיוא ןציטש ךיז לָאז סָאװ ,גנוריגער רעקניל ַא
 ןשטנעמ ַא ראפ ןעמיטש ןעמ ןעק יוװ רעבָא ,ןעײטרַאּפ-םירעיוּפ ייווצ

 וצרעד ןוא ?ןדיי ףיא ןעמָארגָאּפ רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאפ זיא סָאװ

 יד זדנוא רַאפ טנעפע ןיקסנישטפמָארט רַאפ ןעמיטש סָאד --

 תעב ,םייס ןיא סעיסימָאק עטסקיטכיו יד ןופ רענייא ןופ ריט

 -ראפ וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג טשינ טָאה לגילפ רעקניל רעד
 .לגילפ ןטכער ןופ המכסה רעד ןָא ץַאלּפ ַא טרָאד זדנוא ןרעכיז

 ןוא גַאלשרָאפ סנָאהט וצ ןעוועג םיכסמ רעבירעד ןבָאה רימ

 ןפורעגסיורא טָאה גנומיטשּפָא יד .ןיקסנישטפמָארט רַאפ טמיטשעג

 ןיא ןוא טפַאשלעזעג רעשידי רעד ןיא םערוטש א זדנוא ןגעק

 ףנַאק םוצ טלעטשעג ךיז טָאה ןָאהט .ןזיירק עשיליופ עקניל יד
 טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןבעגעג ןוא ענייז רענגעק עלא ןגעק

 עיצקעל א (ןלוּפ שיסור) "רָאבַאז, ןשיסור םענעזעוועג םעניא

 יַנָאק טימ זיולב ךיז טנעכער סָאװ ,קיטילָאּפ רעשיטקַארּפ ןיא

 טרעפטנערַאֿפ ךיז ןבָאה רימ ,ןעגנוכיירגרעד עקיד'תושממ ,עטערק
 רַאפ ןעמיטש טשינ ןפוא ןיאב ןעק ןעמ זַא ,טנעמוגרא םעד טימ

 יגָאּפ עשידיי-יטנא רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ זיא סָאװ ןשטנעמ ַא

 ףיוא טלעטשעגפָא רעגנעל ךיז בָאה'כ ,ןליופ םעיינ םעניא ןעמָאר
 ןבָאה רימ רעכלעוו תעב ,ןָאהט טימ סױטשנעמַאזצ ןטשרע םעד

 ןופ געוו םעד ןזיועג זדנוא טָאה רע .גנוניימ ןייז ןעמונעגנָא

 םוצ ןעגנערב טפרַאדאב ןבָאה סָאװ ןעגנולדנַאהרעטנוא עשיטילָאּפ
 -מָאק עשיטילָאּפ ןופ זיירּפ ןרַאפ ןעגנורעדָאפ ערעזדנוא ןליפרעד
 ךדמערפ זדנוא זיא הטיש יד טָא .טייז רעזדנוא ןופ סעיצַאסנעּפ

 םענעפָא ןא ןריפ וצ ןיײרַא םייס ןיא ןעגנַאגעג ןענעז רימ .ןעוועג

 ,טכער עשיטילַאּפ ערעזדנוא ראפ ףמַאק

 .רעמוקלופ ןייק ןעװעג טשינ ןיוש זיא רענייז ןוחצנ רעד
 רעזדנוא ןענעײל לָאז סע רעוו ,עגארפ יד ןענאטשטנע זיא'ס
 ןייז לָאז סָאװ ןוא עטַאבעד םייס רעטשרע רעד ןיא עיצַארעלקעד
 ןענעייל לָאז רע ןגָאלשעגרָאפ ,ךעלריטַאנ ,טָאה ןָאהט .טלַאהניא ריא
 ןוא זדנוא ןשיווצ רעטסטלע רעד ןעוועג זיא רע .עיצארעלקעד יד
 ַא ןיא ןברָאװרעד טָאה רע סָאװ ,שזַאטס ןשיטילָאּפ טאהעג טָאה
 -ער רעלענַאיצוטיטסנָאק ,רעיירפ ַא טשרעהעג טָאה סע וװ דנָאל
 ,ןזייוװרעד וצ ךיז טימַאב ןוא ןעוועג םיכסמ טשינ ןבָאה רימ .םישז
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 הוד ןיימ ןופ

 זדנוא זיא ןעײטרַאּפ עשידיי עשירענגעק יד טימ ףמַאק רעזדנוא זא

 ןטַאטּפעד עשיטסינויצ יד ןופ רעייטשרָאפ ַא זַא ,וצרעד בייחמ

 עלא ןופ ןעמָאנ ןיא ןדייר לָאז "רָאבַאז, ןשיסור םענעזעוועג ןופ

 ןוא ןבעגעגכָאנ זדנוא טָאה ןָאהט .הכולמ רעשיליופ רעד ןיא ןדיי

 יד .עיצַארַאלקעד יד ןענעיײלוצרָאּפ ןרָאװעג טלייוװעג ןיב ךיא

 רעבָא ןענָאהט ןוא רימ ךרוד ןרָאעג טסַאפרַאפ זיא עיצאראלקעד
 ףיוא ןעניישרעד ןיימ רָאנ עיצַארעלקעד רעד ןופ ןכות רעד טשינ

 ,לגילפ ןטכער םעד ןרָאװעג ןלעפעג טשינ זיא ענובירט-םייס רעד

 ירָאּפ עשידיי יד ןופ רעטירד סלַא טרָאװ סָאד ןעמוקַאב בָאה ךיא

 זיא עיצקַארפ רעזדנוא םגה ,"ןטסיקלָאפ, ןוא "הדוגא , ,רעייטש

 -םייס עשידיי יד ןופ גנוקינייארַאֿפ, רעד ןיא עטסערג יד ןעוועג

 סָאװ ןעיירשעגסיוא עכעלטנייפ ןוא לעמוט רעד ןוא ."ןטַאטוּפעד

 קירעהעג זיא ענובירט-םייס רעד ףיוא טירטפיוא ןיימ טײלגַאב ןבָאה

 טייקנדירפוצמוא רעייז ןריטסעפינַאמ ּוצ ידכ ,ןרָאװעג טריסישזער

 ןוא רענדער סלא ןרָאװעג טלייועג ןיב ךיא סָאװ ,םעד טימ
 : .ןָאהט טשינ

 םעד ןופ ןגָאלשרעד ןוא טניױטשרעד רעז ןעוועג זיא ןָאהט
 "רעד ןיב ךיא ןעוו םייס ןיא ןכָארבעגסױא טָאה סָאװ םערוטש
 טָאה סע רעוו ןעזעג טָאה רע .ענובירט-םייס רעד ףיוא ןעניש

 ינַאק סנעמעוו ,לגילפ רעקניל רעד טשינ ,לַאדנַאקס םעד טכַאמעג
 אקווד רָאנ ,ןפרָאװעגּפָא ןבָאה רימ רעציזרָאפ-םייס סלַא טַאדיד

 .םכסה א וצ ןעמוקעג ןענעז רימ ןעמעוו טימ עטכער יד
 רעקניל רעד זױלב זא ןעזעגנייא ןָאהט ךיוא טָאה טלָאמעד

 ןרענטרַאּפ עכיילג טימ יװ זדנוא טימ גהונ ךיז זיא םייס ןיא .לגילפ|
 ןדנוא קידנעבעג ,לגנַארעג רעזדנוא ןיא לָאמא זדנוא טפלעה ןֹוא
 .ןגָאלשרָאפ ןוא סעיצַאלעּפרעטניא רַאּפ ןטפירשרעטנוא עקיטיוג יד
 יד ןופ רעײטשרָאפ רעד טָאה רעטעּפש טייצ רעסיוועג ַא טימ
 לָאזמ ,סולשַאב םוצ טריפרעד ?טגעוװנָאק-ןרָאינעס , םעניא עקגיל
 ,סעיסימָאק-םייס עטסקיטכיװ יד ןיא רעײטשרָאֿפ רעזדנוא ןעמענָא
 ייציניא רענעגייא רעייז ףיוא ןָאטעג ןטסילַאיצָאס יד ןבָאה סָאד
 זדנוא טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא ןופ טאטלוזער סלא טשינ .,וויטַא

 ערעזדנוא טימ ןבָאה רימ זַא ןעוועג םרוג טָאה לזמ רעזדנוא
 טרָאפער-רַארגַא רעד ןופ גנוריפכרוד רעד תבוטל ןדיישטנא ןעמיטש
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 םיובגירג קחצי

 טריפעג טָאה לגילפ-םייס רעטכער רעד רעכלעוו ןגעק ,ןליוּפ ןיא

 טשיװעגּפָא לסיב א טָאה סָאד .שממ ףמַאק ןטלעפייווצרַאפ ַא

 .ןיקסנישטּפמַארט רַאפ ןייטש ןופ דניז רעזדנוא

 ןיא עיסימָאק-ןרעסיוא רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא ןָאהט

 רעד ןיא טקנוּפדנַאטש רעזדנוא טריטנעזערפער טרָאד ןוא םייס

 סעיצַארעלקעד יד טנעיילעג ךיוא לָאמ ַא ןוא ,קיטילָאּפ ןרעסיוא
 ,גנוריגער רעיינ רעדעי ןופ עזָאּפסקע םעד ךָאנ ,ןעמָאנ רעזדנוא ןיא

 -לַאנָאיצַאנ ןשידיי רעװעשרַאװ ןופ חילש רעד ןעוועג זיא ןָאהט

 זיראפ ןיא סעיצַאגעלעד עשידיי יד ןופ רָאפנעמַאװצ םוצ טַאר

 -עיצוטיטסנָאק רעד ןיא ןטסָאּפ ןיימ ףיוא ןבילבעג ןיב ךיא ןוא

 גנוקיטעטשאב יד ןדיימוצסיוא טימַאב ךיז טָאה סָאוו ,עיסימָאק

 יצַאנ יד ןופ גנולדנַאהַאב רעד תעב ,טַאטקַארט טייהרעדנימ ןֹופ

 טאטלוזער ןיא ןבָאה ןקאילָאּפ יד ,ןטייהרעדנימ רַאפ טכער עלאנַא

 יד ןופ קורד ןוא ,טַאטקַארט רעלייסרעוו ןופ ןעגנומיטשַאב יד ןופ

 -טייהרעדנימ םעד ןביירשרעטנוא טזומעג עקַאט ,תוכולמ ברעמ

 ןטייהרעדנימ עלאנָאיצַאנ יד טרעכיזרַאפ טָאה רעכלעוו טַאטקַארט
 -לוקילַאנָאיצַאנ ןוא עכעלרעגריב עלופ ןדיי יד ךיוא ייז ןשיווצ

 ,ץלַא ןָאטעג ייז ןבָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא רעּבָא ,טכער עלערוט
 ןוא גנובעגצעזעג רעשידיי יטנא ,רעטריקסַאמ טשרמולכ ךרוד ייס

 ןצנערגאב וצ ,ןעגנונדָארַאפ ,ןענַאקיש עוויטַארטסינימדַא ךרוד ייס

 עלַאנָאיצַאנ ןוא רעגריב סלא טכער עשידיי יד ךעלגעמ טייוו יו

 -רַאפ ךיז טָאה םייס-עיצוטיטסנָאק ןופ ץנעדַאק יד .טייהרעדנימ

 טזָאלעגרעביא טָאה סָאװ .ץעזעגילַאװ ַא ןעמענָא ןטימ טקידנע

 -געמ יד ןרָאװעג זיא סע ווו ,ןזײרק-לַאװ עקינייא רָאנ ןדיי רַאפ
 בא רעייטשרָאפ רעשידיי ַא ןרעוו טלייוועג לָאז סע טייקכעל

 יד ןופ טייהרעמ רעד ןשיוװצ .גנוקינייארַאפ ַא וצ ןעמוק טעװ סע

 ,ןעײטרַאּפ עשידיי

 יגימ ןופ קָאלב ַא ןפַאש ֹוצ ןגָאלשעגרָאפ טלָאמעד בָאה'כ
 ,ןעײטרַאּפ עשידיי יד ןופ קָאלב ַא ןעמַאר ענייז ןיא ןוא ןטייהרעד

 "טייהרעדנימ םעניא ןסילשוצנָא ךיז ןייז םיכסמ ןלעװ סָאװ

 רעד תעב עדיײר א רענייא ןיא טרעלקרעד סָאד בָאה'כ .קָאלב

 םייס יד ןופ רעקיצנייא ןייק רעבָא ,ץעזעג-לַאװ ןרעביא עטַאבע'ד

 אזא ןפאש ןוֿפ טייקכעלגעמ רעד ןיא טביולגעג טשינ טָאה רעריפנָא
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 רוד ןיימ ןֹופ

 -רעדנימ עשיֹווַאלס יד טימ ןדיי יד ןקיניײארַאֿפ טעװ סָאװ קָאלב

 .עיזעלש ןוא ןזיופ ןיא ןשטייד יד טימ ןעמַאזוצ עלא ייז ןוא ןטייה

 קָאלב אזא ןופ טייקוויטקעפע רעד ןיא טלעפייווצעג טָאה ןָאהט

 םענײמעגלַא ןא ןפורסיורא רע טעוװ רעמָאט ,טַאהעג ארומ טָאה ןוא

 טבערטשעג טָאה רע .ןעײטרַאּפ עשילױּפ יד דצמ דנַאטשרעדיױװ

 יפָאה עלא טגיילעג םיא ףיוא| ןוא קָאלב ןשידיי ןיימעגלא ןא וצ

 ןקיליײווטײצ םעניא ןעגנוציז ךס ַא ףױא ןבָאה רימ ,ענייז ןעגנוג

 -ןטייהרעדנימ ןוֿפ גנופאש רעד ןגעװ טריטַאבעד טַארילַאנָאיצַאנ

 טזָאלעג ךיז .טָאה .ךָאהט זַא טכַאדעגסיוא ךיז טָאה לָאמ ַא .קָאלב

 רעבָא ,םירבח עגיימ ןוא רימ ןופ ןטנעמוגרַא יד ןופ ןגייצרעביא

 יד ךיז ןבָאה ,עקָארק ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו לָאמ סעדעי

 סױרא טשינ ןָאהט זיא ךָאד רעבָא ,טקרַאטשראפ םיא ייב תוקפס

 רע זַא טרעלקרעד טשינ רימ טָאה רע ,הטיש ןיימ ןגעק ףמַאק ןיא

 ,קָאלב- ןטעטילַאנָאיצַאנ ןופ עטסיל רעד ףיוא ןרירוגיפ טשינ לו
 ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןבעגוצכָאנ ןעגנוווצעג ןעוועג ןיב'כ ןעוו רֹעבָא

 רעד ףיוא ץַאלּמ ֹא ייֵז ןבעג וצ ,ןעײטרַאּפ עז עיגילער ערעזדנוא

 -רעביא זיא .סָאמ) יד זא ןעזעג ךיא בָאה ,ןענָאהט רַאפ עטסיל

 רעבָא .ןסעגרַאּפ טשינ רימ סע טעװ ןַאהט ןוא ןרָאװעג טּפַאכעג

 ףיוא ְרתֹוומ זיא רע זא . טרעלקרעד טשינ רע טָאה טלָאמעד ךיוא

 ןליפא טָאה ןוא ,קָאלב "טייהרעדנימ ןופ עטסיל רעד ףיוא ץַאלּפ ןייז

 ןופ גנורעדָאפ רעד טל ןצְרֲעַד המכסה עכעלטפירש ןייז ןבעגעג

 ףיוא רוטַאדידנַאק ןייז טלעטשע;סױרַא רע טָאה קיטייצכיילג ,ץעזעג

 ןסָאלשעגנָא טשינ .ךיז טָאה םָאװ ,עקָארק ןיא עטסיל רעשידיי רעד

 ,קָאלֿב-טייהרעדנימ םעניא

 ןגיטשעגרעביא יא .עטסיל- ןטייהרעדנימ רעד ןופ ןוחצנ רעד

 יד ןופ עגייא זקָאװעג ךענעז רימ ,ןעגנוטרַאװרעד ערעזדנוא עלא

 ןטלַאהעגנָא רעטייוו רימ ןטלָאװ ןוא םייס ןיא ןעיײטרַאפ עסיורג

 -רעדנימ יד ןופ ,ןטנטַאטנעזערּפער עקירעביא יד טימ דנוב םעד

 ,גנוקינײארַאּפ-ןעליטְרַאפ | א 'טעדליבעג ןעמַאזוצ רימ ןטלָאװ ,ןטייה

 גנוטיידַאב . ,עקידנעדײשטנַא ןא ןבָאה זייונעטייצ טנעקעג טלָאװ

 ןלַאװ יד .ךדישטנָא עֶקַאְט ,טָאה יִז .טנעמַאלרַאּפ ןשיליוּפ םעגייא

 רעד .ןרָאװעג טְלייוועג סא ןעמיטש- עריא טימ ןוא ,טנעדיזערּפ ןופ

 .שטױװַאטורַאג רענעשזניא :שקניל יד ןוא ןיקסדוסליפ ןופ טַאדידנַאק



 םיובנירג קחצי ,

 ןעײטרַאּפ עטכער עקירביא יד יז טימ ןוא סעקעדנע יד
 ןבָאה ייז ,עיצַאטסעפינַאמ רעסיורג ַא טימ טרעפטנעעג ןבָאה

 -ערפ רעד רעכלעוו ףיוא ,גנוציז רעד וצ ןזָאלרעד טשינ טלָאװעג

 רעבָא ,ןלוּפ וצ העובש טייהיירט יד ןבעגּפָא טפרַאדַאב טָאה טנעדיז

 יױרַאנ ןוא ןעמוקעגרָאפ זיא גנוציז יד :ןעגנולעג טשינ ייז זיא סע

 .טנעדיזערּפ רעכעלצעזעג דעד ןרָאװעג זיא שטיװַאט

 םיא ןגעק ןצױה וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה עסערּפ עטכער יד

 רעשיליוּפ ַא ןופ טּפַאשטנעדיזערּפ יד ןעמונעגנָא טָאה רע סָאװ רַאפ

 ןופ רעייטשרָאפ יד טימ ןפלָאהעגסיױא ךיז טָאה סָאװ טייהרעדנימ

  ּפיצנירפ םעד ןכָארבעג טימרעד ןוא ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד

 -עגנָא טסייה'ס ,טייהרעמ עשיליופ ַא ןשרעה ףרַאד ןליוּפ ןיא זא

 ,רעלָאמ א ןענופעג ךיז טָאה סע .קלָאּפ ןשיליוּפ םוצ עקירעה

 ןופ טולב ןטימ פיצנירפ םעד ןקיליײה וצ ןסָאלשַאב טָאה סָאװ

 טָאה רע .טולב םענעגייא ןייז טימ ןוא טנעדיזערפ ןשילױּפ ןטשרע

 ןַא ןכוזַאב ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,טנעדיזערפ ןפיוא טרעולעג

 "טסנוק םעניא ןרָאטּפלוקס ןוא רעלָאמ עשיליוּפ ןופ גנולעטשסיוא

 ךיילג טרָא ןפיוא ןוא טעדרַאמרעד םיא טָאה רע ןוא ץַאלַאּפ

 רעד ןרָאװעג טלייוװעגסיוא ןַאד זיא סע .דרָאמ-טסםלעז ןעגנַאגַאב

 ןעמעוו ראפ ײטרַאּפ-םירעיױפ רעקידנעייטשטכער רעד ןוֿפ טַאדידנַאק

 ךיז טָאה יקסדוסליּפ .טײהרעמ עשילױּפ ַא טמיטשעג טָאה סע

 | .טלעטשגנעגעקטנַא טשינ

 ,טכַאמ רעד וצ ןרָאװעג ןפורעג טלָאמעד זיא סָאװ 'גנוריגער יד
 וצ עבאגפיוא יד טאהעג טָאה ,שארב ןיקסרָאקיש לארענעג טימ

 טימאב יקסרָאקיש ךיז טָאה םעד בילוצ ,רעטימעג יד ןקיהוראב

 יד ןופ דנוב-ןעיײטרַאּפ א ןופ גנופַאש רעד וצ רעמ .ןזָאלוצ טשינ

 -קוא יד ןעניוועג וצ ןעגנולעג זיא םיא .ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ

 -עדָאפ ערעיײז ןליפרעד ֹוצ תוחטבה טימ ןסורסייוו ןוא רעניאד
 | .רוטלוק ןוא ךַארּפש רעד ןופ טיבעג ןפיוא ןעגנור

 ןשיטילָאּפ םעיינ ַא טלעטשעגטסעפ טָאה עסערּפ -עשיליוּפ יד?
 טסייה'ס ,ןטייהרעדנימ עלאירָאטירעט רָאנ ןכלעוװ טול  ,פיצנירש

 רעד ןיא חטש ןסיוועג א ףיוא טרירטנעצנָאק ןענעז סָאװ עכלעזַא

 טשינ יד ,טכער עלאנָאאצַאנ ןופ .ןסינעג- וצ טכער : ןבָאה  ,הכולמ
 ןבָאה סָאװ ,ןסור ןוא ןשטייד ,ןדיי .יוװ ןטייהרעדנימ עלַאירָאטירעט
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 רוד ןייב ןּופ

 טשינ ֹוצַאד ןענעז ליפ ןיא םיחטש ןיווו ערעדנוזַאב ןייק טשינ

 יע גדיעפפפ ארי : | ,טקיטכערַאֿב

 עצעה עשיטימעסיטנַא ריא טײנַאב טָאה ייטרַאפ עשיקעדנע ידי

 ןענעק סָאװ ןדיי לָאצ יד ןצענערגַאב וצ ןגָאלשעגרָאפ טָאה ןוא

 ערעדנא עלא .ןֹוא ןטעטיזרעווינוא יד ןיא ןרעוו ןעמונעגנָא
 | יי י | ,ןלושכיוה

 ןָאהט זיא ,גָאלשרָאפ םעד טָא ךיז ןלעטשוצ ןגעקטנַא ידכ
 עיצקַארּפ רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ סלָא ןרָאװעג טמיטשַאב
 -עגנָא ןיא סע ּוװ ,סעיגילער ןוא גנודליב רַאּפ עיסימָאק רעד ןיא

 רַאפ "סוזואלק .סורעמונ, א ןלעטשטסעפ ןגעו המאק רעד ןעגנַאג

 ןסיורג םעד ןגעק טפמעקעג קיטומ טָאה ןָאהט .ץעזעג םעניא ןדיי

 טכער יד ןצענערגַאב טלָאװעג טָאה סָאװ עיסימָאק רעד ןופ בור
 זיא טקעיארּפצעזעג רעד ןעוו רעטעפש ךיױא ןוא ,ןדיי יד ןופ

 -עטשַאב רעקיטליגטנע רַאפ ,םונעלּפ םייס ןראפ ןרָאװעג טכַארבעג

 רעיײטשרָאפ יד ןוא לגילפ רעשיטסילאיצַאס רעקניל רעד ,גנוקיט

 רעבָא ,לגנַארעג ןייז ןיא ןפלָאהעג םיא ןכָאה ןטייהרעדנימ יד ןופ

 ןרעוו ןעמונעגנָא טעװ טקעיִארּפ רעד זא ,רָאלק ןעוועג זיא סע

 ןרָאװעג ןסירעגרעביא עטַאבעד יד זיא גנוזעל רעטירד רעד רַאפ

 ןופ חסונ םוצ:ןעגנורעסעבסיוא .ענעגָארטעגניירא .יד ןסַאפוצוצ .ידכ

 ןקידנעטש ןיא ןעגאטשעג !יא סָאװ טאר לַאנָאיצַאנ רעד ,ץעזעג

 ןיא סעיצַאגעלעל-רעדנעל יד ןופ טעטימָאק םעד טימ טקַאטנַאק

 ןוט טגנַאלרַאפ..טָאה ,ןעניקצָאמ ןופ .גגוריפנָא רעד רעטנוא זירַאּפ

 .ץעזעג .סָאד ןעֶמענוצנָא ןזָאלרעד וצ טשינ ,טירש עשיגרענע םיא

 גנוניימ עכעלטּפַאשלעזעג יד ןרירוצפיוא ןעגנולעג זיא ןעניקצָאמ

 יבגל גנורלגער  ריא ןופ .טײקמַאזקרעמפיוא יד ןוא ךיירקנַארּפ ןיא

 זיא סע .ןְדיי יִד ןופ טכער יד טצענערגַאב סָאװ ץעזעג םעד

 טנעדיזערפ ..ןְשְנזױצנַארפ ןופ הוירב ַא ןרָאװעג טכעלטנעפערַאמ
 ןעוועג זיא סע ןכלעוו ןיא טנעדיזערּפ-הכולמ ןשיליוּפ םוצ עראקנופ

 ןיא טייטש .סָאװ ץעזעג .א ןעמענָא ןגעק גנונרָאוװו עכעלטניירפ ַא

 רעד .ןדִיי יד ןֹופ גנוקיטכעראבכיילג רעכעלרעגריב רעד וצ הריתס

 רעד וצ גָאט .ןלעה ןטימ ןיא .רענוד א יװ ןֿפָארטעג טָאה ווירב

 ןיא טקעיארּפ .העד ןוא ןעמוקעג טשינ סע יא גנוזעל רעטירד

 ץעזעג .םִעּד-..טָאטשנָא ,.דוממ-.ףִיוא ..גנונדרָא-גָאט - רעד ןופ ּפָארַא
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 םיובנירג קחצי /

 ןעמוקעג ןענעז ,ןלושכיוה יד ןיא ןדיי ןעמענפיוא סָאד ןצענערגַאב וצ
 עשימעדַאקַא יד ןופ ןסולשַאב ןוא ןעגנונדרָארַאפ עוויטַארטסינימדַא
 ,ליצ ןבלעז םעד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןלושכיוח יד ןוא ןטַאנעס

 עלעיסנַאניֿפ יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק סע זיא טייצ רענעי וצ

 ,רעימערפ רעשיקעדנע רעד ,יקסבַארג ווַאלסידַאלו ןופ םרָאפער
 ןפא עטוילַאװ עשילופ יד ןריזיליבַאטס טפרַאדַאב טָאה סָאװ
 ןדייס ןדעוװ טריפעגכרוד ןענעק טשינ טעװ ,קראמ ןלַאנָאיצַאנרעטניא
 וצ ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד ןופ האוולה א ןעמוקַאב טעװ ןלױּפ

 ןעמָאנ םעד ןכַאמ ןייר טפרַאדַאב ןעמ טָאה קעווצ ןקיזָאד םעד

 יו טלעװ רעד ףױא םש א טכַאמעג ךיז טָאה סָאװ .ןלױּפ ןֹופ
 -גימ ערעדנא ןוא ןדיי ןופ טכער יד טצענערגַאב סָאװ הכולמ ַא
 װַאלסינַאטס רָאסעּפָארּפ רעימערּפ ןופ רעדורב רעד .ןטייהרעד
 רעד ןוא רעטסינימ-סגנודליב ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,יקסבַארג
 עבַאגפיוא יד ןעמוקַאב ןבָאה יקסנישקס ףַארג רעטסינימר ןרעסיוא
 יז בוא ןוא עיצקַארּפ רעשידיי רעד ןיא ןעגנומיטש יד ןרידנָאז וצ
 ןעלדנַאהרַאפ ןביוהוצנָא ,עקיסַאּפ ראפ .ןזייווסיורא ךיז ןלעװו

 - יא טימ

 רעד ןופ שארב ןענאטשעג טלָאמעד זיא סָאװ ,ךייר ןוא ןָאהט

 ,ןעגנולדנַאהרעטנוא ןביױהעגנָא ןבָאה עיצקַארפ-טנעמַאלרַאפ רעשידיי

 ךימ בָאה'כ ןוא ןליֹוּפ ןופ דנעזעווּפָא ןעוועג .טלָאמעד ןיב ךיא
 -רעטנוא יד וצ ,ןעמוק קירוצ ןיימ ךָאנ טריסערעטניארַאפ טשינ
 ןשוריפב ַא ןופ טנורג ןפיוא ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה ןעגנולדנַאה
 וצרעד המכסח ריא ךרוד רעדָא ,עיצקַארפ רעד ןופ סולשַאב
 | / .,רבעידב

 טריפעג טשינ ךיז ןבָאה ןעגנולדנַאהרעטנוא .יד סלַאפנעדעי
 -עיצוטיטסנַאק ןופ ןטייצ יד ןיא ןעװעג ןיא סע ױװ ךעלטנעפע
 יגיא ןגעו ןעגנודלעמ ןרָאװעג טכעל טנעפערַאפ ןענעז סע .םייס
 ,לַאמ-טנעװַא ןוא גָאטימ ןפוא רעייטשרָאפ עשידיי יד ןופ ןעגנודאל
 .סגנודליב ןכרוד לָאמ טייווצ ַא רעטסינימ-ןרעסיוא . ןכרוד לָאמניײא
 ןריפ ןעגנולדנַאהרעטנוא יד זא ןכייצ ַא ןעוועג זיא סע .רעטסינימ

 ןלעװ ייז זא ןֿפָאה ןעק'מ ןוא רעפסָאמטַא רעכעלטניירפ א ןיא ךיז

 זיא ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ןופ ףוס| םוצ .ןקיִדְנערַאפ| קיטסניג ךיז
 -פיוא עכעלרעייפ ַא ןגעוו טַאקינומָאק א ןרָאװעג טכעלטנעפשראפ
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 היד ןיימ ןופ

 ײז ,ךעטסינימ רעימערפ ןכרוד רעײטשרָאפ עשידיי יד ןופ עמַאג
 ןוא ןליופ יּבגל ןדיי ןופ טעטילַאיָאל רעד ןגעוו טרירַאלקעד ןבָאה
 טייקנעדירפוצ טימ טָאה רע זא טרעפטנעעג טָאה רעימערּפ רעד
 רַאפ ןגרָאז טעוו רע ןוא עיצַארעלקעד עשידיי יד ןעמונעגנָא
 יי .ןטיױנ ןוא ןשינעפרעדַאב ערעייז

 ןפַארגַארַאּפ ףלעווצ רָאנ ןרָאװעג טנאקאב ןענעז םכסח םענופ
 .תולהק יד ןופ םינינע יד ןוא םינינע עזעיגילער טריראב זבָאה סָאוו

 עכעלטפַאשטריײװ ןוא ור-קיטנוז ןופ ענַארפ רעד ןופ גנוזעל יד

 סע יװ ,ןרָאװעג טרילומרָאפ ןענעז ,ללכב ןגַארּפ עלַאנָאיצַאנ ןוא

 ײגַארַאּפ ערעדנוזַאב ןיא ,רעייטשרָאפ עשידיי יד טלייצרעד ןבָאה

 -אב ןעגעז ןוא ןרָאװעג טכעלטנעפערַאפ טשינ ןענעז סָאװ ,ןפַאר

 טנעקעג טשינ טָאה'מ ,טײצ רעסיוועג א ףיוא ןרָאוװעג ןטלַאה

 סָאװ ,עסערּפ עשיקעדנע יד ןוא ,זיא טלַאהניא רעייז סָאװ ,ןייגרע'ד

 טרעלקרעד טָאה ,םינפ זנורב ַא טימ םכסה םעד ןעמונעגפיוא טָאה

 ןענעז ןרָאװעג טכעלטנעּפערַאפ ןענעז סָאװ ןטקנופ ףלעווצ יד זַא

 יז וצ ןבעגוצ רעמ טשינ ףרָאד'מ ןוא ,גונעג

 (ךיילגסוא ,םכסה) "עדַאגאג רעד וצ דנאטשרעדיו רעד

 ,רעקרַאטש לָאמ ַא סָאװ ןרָאװעג זיא טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא

 רעבָא .רקיטיױק יד וצ ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה הדוגא יד ךיוא

 טשינ גנַאל טייצ ַא זיא ןפַארגַארַאּפ ענעטלאהאב יד ןופ דוס רעד

 ןריקילבוּפ סָאד טגעלעגּפָא טָאה גנוריגער יד ,ןרָאװעג טקעדעגפיוא
 ןדיי יד וצ ןגייצרעביא ךיז טעװ יז זיב ןפַארגַארַאּפ ענטלאהאב יד

 רעשיליֹּפ רעד ֹוצ טעטילַאיָאל ןופ גנורעדָאפ יד תמאב ןליפרעד

 זיא סָאװ ,עצַארעלקעד-טעטלַאיַאל יד ,םינינע-הכולמ ןיא טייהרעמ

 רעכעלרעייפ רעד תעב ןדיי יד ןופ ןעמָאנ ןיא ןרָאװעג ןבעגעגפא

 גנוריגער יד .גונעג רַאפ ןטלַאהעג טשינ ןעמ טָאה .,עמַאנפיוא

 ןייז דנַאטשמיא םיגיהנמ עשידיי יד ןלעװ יצ ,תוקיפס טַאהעג טָאה

 םעד ןיא ןייג ןלָאז יז ןסָאמ עשידיי יד ףיוא ןייז וצ עיפשמ

 | ,געו םענעשטנווועג ריא רַאפ

 עפרַאש יד ןטלַאהוצסױא ןעוועג רעווש זיא ךייר ןוא ןענַאהט
 יד רַאפ טנָאמרעד טָאה ךייר ר"ד ןעװ .ןטייז עלא ןופ קיטירק
 טָאה ,"עדאגואי רעד ןופ ןטקנוּפ ענעטלאהאב יד ןטסילאנרושז
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 םיובנירג קחצי

 יז = ןטכילפרַאפ ײז זא טנעקײלעגּפָא יקסווַאבַארג 'זוַאלסײנַאטס
 | .גנוריגער

 ,ןרָאװעג ןעמוושעצ זיא ןוא טצַאלּפעג טָאה "עדָאגוא , יד

 יד זא ןעזרעד ןוא טקוקעגמורַא ךיז טָאה רובצ רעשידיי רעד ןוא

 רעשידיי ןופ עיצַארעלקעד ַא ןבָאה קיטיונ טפרַאדַאב טָאה גנוריגער

 -רַאֿפ טזָאלעג ךיז ןבָאה םיגיחנמ יד .רעמ טשינ ןוא טעטילַאיָאל

 | - .תוחטבה ענייש יד ןופ ןריפ

 ןפַאש סָאד ןוא 1926 רָאי ןופ שינערעקרעביא .יקסדוסליּפ יד

 ירעד ןענעז סע רעכלעוו ןופ ,לטרַאב רָאסעּפָארּפ ןופ גנוריגער יד

 ינעעג ךעלטנורג עגַאל יד טָאה ,סעקעדנע יד ןרָאװעג טרעטייוו

 ןייג טשינ טעװ רע זַא ,טרעלקרעד טָאה רעימערפ רעד .,טרעד

 רָאנ ,קילבוּפער רעד ןופ רעגריב יד טימ ןכַאמּפָא ןופ געוו ןפיוא

 "כיילג טימ יװ ןטייהרעדנימ יד טימ ןייז גהונ ךיז טעװ רע

 רעגרע ייז וצ ןעיצַאב טשינ ךיז טעװ ןוא רעגריב עטקיטכעראב

 ןוא טכעלש טליפעג ךיז טָאה ןָאהט .רעגריב ערעדנַא עלא וצ יו

 ,עיסימיד ןיא ןבעגעגנָא ךיז טָאה ךייר ,טייז א ןיא טלעטשעג ךיז

 -טרַאה ןרָאװעג טלייוועג זיא בולק-םייס ןשידיי ןופ סעזערפ סלַא

 ןפרַאשרַאפ טלָאװעג טשינ בָאה'כ ,גַאלשרָאֿפ ןיימ ףיוא ,סַאלג

 יד ןוא בולק-םייס ןשידיי ןשיוצ ןעגנואיצַאב יד .ןעגנואיצַאב יד

 טלופרעד ןענעז סע .עטוג ןעועג ןענעז ןעלטרַאב ןופ גנוריגער

 ןופ טיבעג ןפיוא ןעגנורעדָאפ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ לייט ַא ןרָאװעג
 ןטמַא-סגנוריגער יד ןוא ןדיי יבגל ערעפסָאמטא יד .גנואיצרעד
 רענייר ןרָאװעג זיא ללכב דנַאל ןיא ןוא טָאטשיטּפױה רעד ןיא
 םענופ ץנעדַאק יד טקידנעעג ךיז טָאה לייוורעד ,רעקיטטניג ןוא

 סע .םייס םעיינ םוצ ןלַאװ ןרָאװעג טנעדרָאַאפ ןענעז סע ןוא םייס

 ,שינערעקרעביאייקסדוסליּפ יד זא ןזיװעגסױרַא טלָאמעד ךיז טָאה

 ןוא עכעלטפאשלעזעג עכעלטנורג ענייק וצ ןעגנערב טשינ טעוו
 יד זױלב ןרָאװעג טרעדנעעג ןענעז סע .ןעגנורעדנע עֶשיִטילָאמ
 יד טקנערשַאב ןבָאה סָאװ ,עיצוטיטסנָאק רעד ןיא ןפַארגַארַאּפ

 -רַאפ זיא טכַאמ רעייז .טנעדיזערּפ ןוא גנוריגער רעד ןופ טכַאמ
 יד רעבָא .םייס ןכרוד ןרָאװעג טרעטיירבעגסיוא ןֹוא טקראטש

 . טָאה ,ץנעטעפמָאק ריא ןופ גנוטיירבסיוא רעד :ץָארט ,גנוריגעד

 ןבָאה סע עכלעוו ,סעמרָאּפער יד ןריפוצכרוד טלייאעג טשינ ךיז
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 רוד ןיימ ןֹופ

 עצנַאג ַא טריטקעיָארּפ טָאה יז ,ןלױּפ ןיא רעקלעפ יד טראוורעד

 ןטייצ ערעטעּפש ףיוא טגײלעגּפָא טָאה יז רעבָא ,סעמרָאפער עייר

 ,ךעלרעפעג ןייז וצ ןעזעגסיוא ריא טָאה סָאװ ,ןרעייז לייט םענעי

 רעד ןיא ןעגנורעסעברַאפ עקידרעטייוו וצ טיויפעג ןטלָאװ ייז לייוו

 .ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ןוא רעטעברַא ןוא םירעיופ יד ןופ עגַאל

 זיב ןרָאװעג טגײלעגּפָא זיא גנוכעלקריוורַאפ רעייז ןופ טייֵצ יד

 ןוא ץנַאג ךיז טעװ םעטסיס סגנורגיער סָאד יװ ,םעדכָאנ ףיוא

 ןענעז ןעגנורעדַאֿפ ערעייז ןוא ןדיי יד ,ןקיטסעפרַאפ קידנעטשלופ

 .המישר רעד ןיא ץַאלּפ ןטצעל ןפיוא ןענאטשעג

 -בעצ ןשיטסיניצ םעניא זיא ,ןרָאװעג רָאלק זיא ךַאז יד ןעוו

 ןעײנַאב וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב טַארילַאנָאיצַאנ ןֹוא טעטימָאקילַארט
 ןכָאה טייצ-שיוצ רעד ןיא רעבָא ,קָאלבױטעטילַאנַאיצַאנ םעד

 "סייו ןוא רעניארקוא יד דצמ ןעגנושוטנַא יד טקרַאטשעג ךיז

 ןבָאה ןסָאמ ערעייז ןשיוװצ .םישזער-יקסדוסליפ םעד יבגל ,ןסור

 ןענָאטשטנַא זיא סע ,ןעגנוגיינ עשיטסינומָאק-ָארּפ יד טקרַאטשג ךיז

 טימ ןפַאש טנעקעג טשינ טָאה'מ ,דרערעטנוא רערענָאיצולַאװער ַא

 סלא ןענישרעד ןענעז ,ײז טָאטשנָא רעבָא ,קָאלבילַאװ ןייק ייז
 ןבָאה סָאװ ,עיצילַאג-חרזמ ןיא רעניארקוא יד ןרענטרַאּפ עשיטילַאּפ

 ךיז ןוא ןלַאװו יד ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז לָאמ סָאד ןסָאלשַאב

 ,קָאלב ןטייהרעדנימ ןיא ןסילשנָא

 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא קָאלב ןטעטירָאנימ ןופ גנואיינאב יד

 ײקסדוסליּפ רעד ןוא גנוריגער רעד דצמ םינפ קינרָאצ א טימ

 סָאװ ,"קָאלב ןשיאײטרַאפמוא , ןימ א ןפַאשעג ןבָאה ייז ,יײטרַאּפ

 זיא ןוא ,גנוריגער יר ןציטשוצרעטנוא ןעוועג זיא עבַאגפיוא ןייז

 ןשידיי ןוא "הדוגא, יד .סמערָא ענעפָא טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא

 ןסילשוצנָא ךיז טייקטיירג טרעלקרעד ןבָאה סָאו ,ןיירַאפ-םירחוס

 ןיא טכַאמ עלַאקָאל יד זַא ,רָאלק ןעוועג זיא סע ."קָאלב , טעד ןיא

 ןלַאװ יד ןיא ןשימניײרַא ךיז ןלעװ ןענָאיַארילַאװ רעדנוזַאב יד

 ךיז ןבָאה סָאװ ןעײטרַאּפ יד ןרעטש ןעלטימ עלַא טימ ןלעװ ןוא

 יי  ,קָאלב ןטייהרעדנימ םעניא טקינייארַאפ

 ןפַאשעג ךיז טָאה סע זַא ןטלַאהעג ןבָאה ךייר ןוא ןָאהט

 ןכרוד .םישזער-יקסדוסליּפ םוצ ךיז ןרעטנענרעד ןופ טייקכעלגעמ ַא

 רעניארקֹוא עשיצילַאג חרזמ יד טימ קָאלב ןייא ןיא ןייג טשינ
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 םיובנידג קחצי

 ןיִא יז זא ץײװ וצ טייהנעגלעג יד טַאהעג עּפורג-ךייר יד טָאה

 רעניארקוא ןשיווצ ףמַאק (ןשיצילַאג) ןקיטרָאד ,םעניא לַארטײג
 ,ןקַאילָאּפ ןוא

 רעד טָא ןגעוו ןרירַאלקעד טפרַאדַאב טשינ וליפא טָאה ןָאהט

 "קוא ןייק ןעוועג טשינ ללכ ןענעז עקָארק ןיא לייוו ,טעטילארטיינ
 עקידנעטשטסבלעז א ןעוועג זיא עקָארק ןיא עטסיל ןייז .רעגיאר
 "נירַא טָאה עכלעוו ,גנוריגער רעד וצ טמיטשעג ךעלטניירפ ןוא

 ,דיי א ןרעוו ט טלייוועג טעוו עקָארק ןיא זא ןובשח ריא ןיא ןעמונעג

 טימ טנעכערעג טשינ גנודיגער יד ךיז טָאה עיצילַאג-חרזמ ןיא
 רעריפ עשידיי עקיטרָאד יד ןופ ןעגָאורעלקרעד-טעטילַאלָאל י
 טָאה יז סָאװ ןטַאדנַאמ עלַא ןדיי יד ייב ןעמונעגקעװַא טָאה א
 -עוועג םעניא ןדיי עטלייוועג יד ןופ לָאצ יד .ןעמענוצ טנעקעג רֶָאָנ
 ןלַאפעג קראטש יא (עיצילַאג) "רָאבַאז, ןשיכיירטסע םענעז
 יד ןופ לָאצ יד ךיוא ,םייס ןקידרעירפ םעניא לָאצ רעייז יבגל
 עטסיל רעד ןיא ןרָאװעג טלייוװעג ןענעז סָאװ ןטַאטוּפעד עשידיי
 יבגל ,תוחפל טפלעה ַא ףױא ןלַאפעג זיא קָאלב-ןטייהרעדנימ ןופ
 רעניארקוא יד ןופ עטסיל יד .םייס ןקידרעירפ ןיא לָאצ רעייז
 טלייוועג זיא עטסיל רעד ןופ ,ןוחצנ ַא טַאהעג טָאה עיצילַאג ןיא
 רעקיצנייא סלַא ,טרירוגיפ טָאה סָאװ ,רעלזניא םהרבא ר"ד ןרָאװעג
 ,עטסיל רעד ףיוא דיי

 ןיקסדוסליפ ןגעק ןעוועג זיא טייהרעמ יד ןכלעוו ןיא ,םייס רעד
 | ןעוועג םימי ךיראמ טשינ טָאה

 רעצרוק ַא ךָאנ ןרָאװעג טזָאלעגרעדאנופ זיא םייס רעד
 ןעמ טָאה 1920 רָאי ןיא ןלַאװ יד וצ .ץנעטסיזקע רעשיטַאמַארד
 עשיצילַאג יד .קָאלב-ןטייהרעדנימ ןייק ןפַאש טנעקעג טשינ ןיוש
 ןייג וצ טשינ יז ךיז טנױל סע זא ןטלַאהעג ןבָאה רעניארקוא

 -רעריפנָא עשידיי-שיצילַאג יד תעב ,קָאלב ןייא ןיא ןדיי יד טימ
 ןלעטשפיוא טלָאװעג ןבָאה רימ ,גנוריגער יד טציטשרעטנוא טּפַאש
 רעשיטסינויצ רעד ןופ רעייטשרָאפ יד רעבָא ,עטסיל עשיטסיגויצ ַא

 יד ןעו גָאט םעניא טרעלקרעד ןבָאה עיצילַאג ןיא עיצַאזינַאגרָא
 זא ,עיסימָאקילַאװ רעד ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא ןענעז סעטסיל
 ןעוועג ךיוא ןענעז רימ ,עטסיל ענעגייא ןא טגנַאלרעד ןבָאה יז
 .עטסיל עטַארעּפעס א ןגָארטוצניײרַא ןעגנוווצעג
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 רוד ןייט ןופ

 הלפמ רעזדנוא רעבָא .הלּפמ ַא ןטילעג ןבָאה סעטסיל עדייב
 ןגעק טפמעקעג טָאה גנוריגער יד .עקידנעדײשטנַא ןא ןעוועג זיא

 .טפַארק רעצנאג ריא טימ זדנוא

 ןטַאדנַאמ ייוצ ךָאג ןבילבעג זדנוא ןענעז הלפמ רעד ןופ
 ןסַאמ עשידיי יד .שזדָאל ןיא רענייא ןוא עשרַאװ ןיא רענייא
 וצ טרעהעגפיוא ןבָאה ןוא קורד םעד ןטלַאהעגסיױא טשינ ןבָאה

 .קיטילָאּפ-סּפמַאק ַא ןיא ןביולג

 רעשידיי רעד ןיא םירבדמה שאר רעד ןרָאװעג זיא ןָאהט

 ןענעז סע ןעוו םעדכָאנ דלַאב טרעלקרעד סע בָאה'כ ,קיטילָאּפ-דנַאל

 טָאה םייס ןיא .ןלַאו יד ןופ ןטאטלוזער יד ןרָאװעג טנַאקַאב
 .גגוריגער יד יירטעג ןעװעג זיא סָאװ טיהרעמ א טשרעהעג

 "עטשאב וצ זיולב ןרָאװעג טקנערשאב זיא םייס ןופ טייקיטעט יד
 ןיא סָאװ ,עיסעס רעלעיצעּפס ַא ןיא טעשזדוב הכולמ םעד ןקיט
 זיא רָאי ןיא עיסעס עטייווצ ַא ,ןרָאװעג ןפורעגפיונוצ םעד בילוצ
 ,גנוריגער רעד ןופ גנַאלרַאפ םעד טול רָאנ ןרָאװעג ןפורעגפיונוצ

 ןעגנוטלַאּפש ןריפוצכרוד טימַאב ךיז טָאה ײטרַאּפ-סגנוריגער יד
 ןלטימ עיסערּפער ןעמונעגנָא טָאה יז ,ןעײטרַאּפ עשירענגעק יד ןיא

 ענעזעװעג ךס ַא ןעיײטרַאּפ עיציזָאּפָא יד ןופ רעריפ יד ןגעק

 .ײטרַאּפ סגנוריגער רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה סעקעדנע

 ײטרַאּפ-סגנוריגער רעד ןיא ןטימעסיטנַא סעקעדנע ענעסָאלשעגנָא יד

 ןוא עיציזָאּפָא רעד ןיא ןבילבעג ןענעז סָאװ "סעקעדנע, יד ןוא

 ןבָאה עדייב -- ?טנעמוגרַא ןשידיי, ןטימ גנוריגער יד טפמעקַאב

 םעד ףיוא ףיורא לָאז יז גנוריגער רעד ףיוא העפשה יד טַאהעג

 ירעטסקע עשידייייטנַא ןופ געוו "םענעטָארטעגסױא, ןוא ןטכייל

 ,סעיצַאגימ

 .ןלושכיוה יד ןיא ןרָאװעג טכַאמעג זיא ףירגנָא רעטשרע רעד
 יז ןעגנוווצעג ,ןדיי יד ןגלָאּפרַאפ ןבױהעגנָא ןבָאה ןטנעדוטס יד

 ןצענערגַאב וצ טרעדָאּפעג ןוא ,קנעב ערעדנוזַאב ףיוא ןציז וצ

 ןבָאה סָאװ ,ןרָאסעּפָארּפ ןענופעג וליפא ךיז ןבָאה'ס .לָאצ רעייז

 ןטנעדוטס יד דצמ רָארעט ןשידייייטנא ןטימ טריזירַאדילָאס ךיז

 -ַאב ןטנעדוטס יד ןגעלפ ,ןלושכיוה יד ןופ קידנעײגסױרַא

 וליפא ןּוא ןדיי עקידנעייגכרוד ןלַאפַאב ,עשרַאװ ןיא טרעדנוז

 העד טימ ןעמָארגָאּפ ןפורוצסיורא ידכ ,ןסַאג עשידיי ןפײרגנָא
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 םיובנירג קחצי

 ןבָאה עטצעל יד רעבָא .ןײגכָאנ ייז טעװ סָאװ ,ןומה  ןופ .ףליה

 ,רעלַאפנָא יד ןופ טייז רעד ףיוא טשינ טייטש ײצילָאּפ יד זַא ןעזעג

 דצמ דנַאטשרעדיװ ןויטקַא ןַא ןיא ןָא וליפא ךיז ןסיוטש ייז ןוא
 "עג רעבירעד ןענעז ןוא ,רעטעברא ןוא םיבצק ,תולגע-ילעב ,ןדיי
 ןוא ןלַאפנָא יד טלעפמעטשעג טָאה גנוריגער יד .דצה ןמ ןבילב
 ױזַא טרעפטנערַאפ רעבָא ךיז טָאה יז ,ןטנעדוטס יד דצמ ןסעצקע
 ץעזעג סָאד לייו ,םעד ןגעק ןוט ֹוצ זחוכב טשינ רָאג זיא יז זא

 סע ןדייס ,ןלושכיוה יד ןיא ייצילַאּפ ןריפוצניירַא טשינ טביולרעד
 "ניא עשימָאנָאטױא יד ,טכַאמ-טעטיזרעווינוא יד סע טגנַאלרַאפ

 .ןלושכיוה יד ןופ ןצנַאטס

 ץוש טרעדָאפעג ,טלעגנַארעג ךיז טייטשרַאפ ,ךיז טָאה ןָאהט

 יליוו םעד ןעמיוצ וצ טגנַאלראפ ןוא ןטנעדוטס עט'פדורעג יד ראפ

 םיא ןיא סע רעבָא ,רעקימעדַאקַא-םָארגָאפ עטעשויעצ יד ןופ ריק

 יד ןופ עימָאנָאטױא ןופ פיצנירפ םענופ ןקוקוצקעווא ןעוועג רעווש

 ּפיצנירּפ רעטקילײהרַאֿפ א םיא ייב ןעוועג זיא סָאװ ,ןלושכיוה
 יב טָאה ךָאד ןוא .ןרָאיטעטיזרעװינוא ענעגייא ענייז ןופ ךָאנ

 טָאה רע ןוא ןדיי עטפדורעג יד יבגל טכילפ ןייז ןעוועג רבוג םיא

 -ָאטױא יד טצענערגַאב סָאװ טקעיָארּפ-ץעזעג םעד רַאפ טמיטשעג

 -טרָאװטנַארַאפ יד טרעסערגרַאפ ןוא ןלושכיוה יד ןופ עימָאנ
 ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ םעד רַאפ גנוריגער רעד ןופ טייקכעל

 ,ןלושכיוה יד

 ןליופ ןיא םיאנוש עשידיי יד ןגעק לגנַארעג ןיא קידנעייטש

 ײטרַאפ"יצַאנ ןייז ןוא רעלטיה זא העידי יד ןעמוקעגנָא זיא ,אפוג
 ַא ןבױהעגנָא ןוא דנַאלשטײד ןיא טכַאמ יד ןעמונעגרעביא ןבָאה

 ייופ ךיוא ןרָאװעג ןֿפָארטעג ןענעז סע .,ןדיי ןגעק עיצקַא-רָארעט

 יז .דנַאלשטײד ןיא ןסעזעג ןרָאי ךס ַא ןענעז סָאװ ןדיי עשיל

 יפיונוצ ךיז ןוא דנַאלשטיײיד ןוֿפ ןרָאװעג ןבירטעגסױרַא ןענעז

 -ךעד ייז טָאה'מ זיב ,ןיטשנַאבז ,טָאטש-ץענערג רעד ןיא ןעמוקעג
 לָאמ סָאד טָאה גנוריגער יד ,ןליופ ןייק ןעמוקוצניירַא טביול

 .ץוש ריא רעטנוא ןעייטש רעגריב עשיליופ ןדיי זַא ,טרעלקרעד

 ענובירט-םייס רעד ףיױא טירטסױרַא ןא םענייז ןיא טָאה ןָאהט

 רעטנוא ןעמונעג טָאה סָאװ ,גנוריגער רעשילױוּפ רעד טקנַאדעג
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 ףרוד ןיימ ןופ

 םעד ןגעק טלעטשעג קיטומ ךיז ןוא רעגריב עשידיי עריא ץוש ריא
 | .םישזער ןשיצַאנ

 טיקסדוסליּפ ןגעוו גנַאלק רעד ןעגנַאגרעד םיא וצ זיא רשפא

 יז ןקירדרעטנוא ןוא דנַאלשטיײד גירק ןרעלקרעד וצ גַאלשרָאפ

 רע טָאה רשפא .בױהנֶא עמַאס םייב ןיֹוש גנוגעװַאב עשיצַאג

 גנומענרעטנוא רעטנַאלּפעג רעד וצ ןקיטומרעד טלָאװעג םיא

 קידגעעז ןדיי יד ןליפ סע סָאװ ןרעהוצנָא ןבעג םיא ןוא רענייז
 -שטייד יבגל גנולעטש עשיגרענע ןַא ןעמענָא ליוו גנוריגער יד זַא

 .ךיא ןיא טקיטלעװעג סָאװ םישזער ןשיצאנ םעד בילוצ ,דנַאל

 ןיא ןיקסדוסליפ דצמ ןגאלשרָאפ ןוא סעיטסעגוס יד רעבָא

 תוכולמ-ברעמ יד זַא ןזיװַאב םיא ןבָאה גנוטכיר רעקיזָאד רעד

 -םיוא חוכב זיא סָאװ ,גנוטסעפ עקרַאטש ַא דנַאלשטיײד ןיא ןעעז

 סע ןוא ,ןלױּפ יו רעמ ,םזינומֲאק ןופ שרַאמרָאפ םעד ןטלַאהוצ

 -םױא ןוא ןציטשרעטנוא ןלָאז ייז זַא גנונפָאה ןייק ָאטשינ זיא

 .דנַאלשטיײדירעלטיה ןפיירגוצנָא יז ןרעטנומ

 ןלױּפ זַא ,ןרָאװעג רָאלק ןיקסדוסליּפ רַאֿפ רעבירעד ןיא סע
 יילוַצ עריא ןשיווצ -- ןזייא-דימש ןוא רעמאה ןשיווצ ךיז טניפעג
 ןלעוו ייז בוא זא ,דנַאלסור ןוא דנַאלשטיײד ,טנייפ עשירָאטסיה
 ןעייטש רעדיוו ןליוּפ טעוו ןרעדנא םוצ רענייא ןרעטנעגרעד ךיז
 | ,טנורגּפָא ןופ גערב םייב

 רעד ןיא גנורעדנע עלַאקידַאר ַא ןעמוקעג דלַאב זיא סע
 ןפרַאװּפָא סָאד טגָאזעגנָא טָאה גנורעדנע יד .קיטילָאּפ רעשיליופ
 ןמענ וצ לײטנָא גַאלשרָאּפ ןשידיי םעד םירחוס עשיליופ יד ךצמ
 .לדנַאה ןשטייד ןגעק עיצקַא-טָאקיִאב רעד ןיא

 טייקיטעט רעד ףיױא םורק טקוקעג טָאה גנוריגער יד ךיוא
 ןופ גנוריפנָא רעד ןופ רעגנעהנָא עירט עריא ןוא ,ןדיי יד ןופ
 טעטימָאק םענופ ןעיצוצ-קירוצ ךיז ןביוהעגנָא ןבָאה ןייראפ"-םירחוס
 ןשיווצ זַא טליפעג טָאה'מ .עיצקַאיטָאקיָאב יד טריפעג טָאה סָאװ
 -רַאפ ןופ םידעפ טייהעג ןיא ןגיוצעג ןרעוו עשרַאװ ןוא ןילרעב
 ןיא טפַאשלעזעג יד זיא םיצולפ ןוא גנודניבראפ ןוא שינעדנעטש
 לַאשרַאמ ןופ ךוזאב ןכעלטניירפ ןכרוד ןרָאװעג טשארעביא ןליוּפ
 רעשזיווָאלעיב יד ןיא געיעג ןיא ךיז ןקילײטַאב ןייז ןוא גנירעג
 ןשיווצ גנורעטנענרעד רעד ןופ ץיפש רעד .קָאטסילַאיב ייב רעדלעוו
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 םיובנירג קחצי

 ױטאר ןגעק טעדנעוװועג ןעוועג זיא דנַאלשטײד יצַאנ ןוא ןלױֿפ

 ןבױהעגפיוא ןבָאה םינימ עלַא ןופ ןטימעסיטנַא יד .,דנַאברַאפ
 רעפרַאש ַא טימ ןטערטעגסיורא ןָאהט זיא טלָאמעד .ּפָאק םעד

 ןשיליופ םעניא געט עטשרע ענייז טנָאמרעד טָאה סָאװ ,עדייר
 טָאה רע .ךיז ןגעק םייס םעד טמרוטשעפיוא טָאה רע ,םייס

 -יצַאנ טימ ןליופ ןופ גנוקידנעטשַאּפ רעד ןגעק טרענודעג

 ,דנַאלשטיײד

 ןבָאה םייס ןיא םירבח-ײטרַאּפ ערעייז ןוא ןרָאטסינימ יד

 ןטקיסעמעג םעד טימ טריסַאּפ טָאה סָאװ ,ןייטשרַאפ טנעקעג טשינ

 רע .,םילכ יד ןופ סֹױרַא רע זיא סָאװ רַאפ ,ןָאהט םענעסַאלעג ןוא

 ןסערעטנ'א עשיטילָאּפ ערעכעה יד זא ןטלַאהעג קידנעטש ךָאד טָאה

 לָאמ סָאד טָאה ןָאהט .ןעמעלַא רעביא ןעייטש הכולמ רעד ןופ

 רעד זא ּפיצנירּפ םענעמונעגנָא םעד טימ טנעכערעג טשינ ךיז

 ןיא טליפעג טָאה רע .ןעמעלַא רעביא טייטש סערעטניא-הכולמ

 םעד ,ךיז טרעטנענרעד סָאװ הנכס יד המשנ ןייז ןופ ןשינעפיט יד

 ץנַאג ןוא סיצַאנ יד ,רעלטיה ןכלעו טימ ןרערט ןוא טולב ןופ םי

 ןיא סע .ןדיי עשילוּפ יד ןוא ןלױּפ ןציילפרַאפ ןלעוו דנַאלשטייד

 ןיא ןיא סע .םייס ןיא עדייר עשירָאטסיה עטצטעל ןייז ןעוועג

 ענייז עידעגַארט עקילױרג יד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג טלוב ריא
 ןביילב יירט ןליוו סָאװ ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןופ עידעגַארט יד ןוא

 ןסערעטניא:הכולמ סנעלױּפ תבוטל ןטעבראטימ לַאיָאל ,ןליֹוּפ
 רעדעי ייב רקפה ףיוא ייז טזָאל יז ליױו ,טשינ ןענעק ייז ןוא

 ,גנודנעוו רעשירָאטסיה

 טשינ ןיא ןרָאװעג רטפנ ןָאהט זיא םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 יטפאשטריוו ןוויטקַא ןיא ןעקנוזעג רעמ ץלא זיא ןליופ יװ .ןעזעג

 ןצ רוטפ ןעגנוגנערטשנָא עלא טכַאמעג ןוא ,םזיטימעסיטנַא ןכעל

 ןשיווצ ןרָאװעג טלייטוצ רעטעפש זיא יז זיב ,ןדיי יד ןופ ןרעוו

 .דנַאברַאפטַאר ןשינילַאטס םעד ןוא דנַאלשטײדריצַאנ



 ךיירטשנעטאר לשיפ םירפא

 ןענעז טרעדנוהרָאי םענעגנַאגרַאֿפ םענופ רָאי ןעצ עטצעל יד

 רעד ןיא זיורבפיוא ןקרַאטש ןופ ןרָאי עיצילַאג חרזמ ןיא ןעוועג

 תודיסח ןוא עיצַאלימיסַא רעד ןופ ןוז יד .טפַאשלעזעג רעשידיי

 "רעב רעד ןופ העפשה יד ךיוא ןוא ןייגוצרעטנוא ןביוהעגנָא טָאה

 ןטלַאהעג טָאה ,שטייד ןעוועג זיא ךַארּפש ריא סָאװ ,הלכשה רעניל

 -ןיירא ןבָאה רוטארעטיל ריא ןוא ךַארּפש עשיליוּפ יד .ןלַאֿפ ןיא

 ןייז ןעמוקַאב טָאה סָאו ,רוד ןגנוי ןופ ןבעל םעניא ןעגנורדעג

 ןענאטשעג ןענעז סָאװ ,ןלוש-לטימ ןוא סקלָאפ יד ןיא גנואיצרעד

 "ערטש רעד ןוא ,ןצעזעג עשיכיירטסע יד קנַאד ַא ,ןדיי רַאפ ןעפָא

 .טכַאמ יד ןעוועג זיא טנעה ערעייז ןיא סָאװ ןקַאילַאּפ יד ןופ גנוב

 רעייז ןיא ןדיי יד ןרעדילגוצנייא ,עיצילַאג ןשימָאנָאטױא םעניא

 "פיוא זיא דנַאל ןיא לייו .לערוטלוק ןוא שיטילָאּפ טפַאשלעזעג

 עשיגיארקוא סָאד טכער ענייז ןרעדָאפ ןביוהעגנָא ןוא ןעמוקעג

 רַאֿפ זױלב ןטלַאהעג ןֹרָאי עלא ןבָאה ןקאילָאּפ יד סָאװ ,קלָאפ

 יֵלְגנייִא סָאד ןוא .ןרילימיסַא ייז ןשיווצ ךיז ףרַאד סָאװ טבש ַא

 קיטױנ ןעוועג זיא טפַאשלעזעג רעשיליופ רעד ןיא ןדיי יד ןרע'ד

 "רעה רעייז ןקרַאטשרַאפ ןענעק ןלָאז ייז ידכ ,ןקַאילֲאפ יד ראפ

 ,רעניַארקוא יד רעביא טּפַאש

 םעניא רוד ןשידיי ןעגנוי םוצ ןעגנַאגרעד זיא געט ענעי ןיא טָא

 עשיליּפ ןעמוקַאב טָאה סָאװ רוד רעטשרע רעד ,דנַאל ןקיזָאד
 הרושב יד ,לארשייץרא ןקידנעיוב ךיז םעד ןופ הרושב יד ,גנודליב
 | ,םזיגויצ ןופ

 -עג יד טמַאלפעצ ןוא רעצרעה יד ןענוועג טָאה הרושב יד

 עשידיי ןפורג טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה ןלושילטימ יד ןיא .רעטימ
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 םיובנירג קץחצי

 רוטלוק רעד וצ געוו םעד ןכוז ןבױהעגנָא ןבָאה עכלעוו רעלישי

 .גנוזיילרעד רעלַאנָאיצַאנ ןייז וצ ןוא קלָאפ רעייז ןופ

 ןופ רעבירא טלָאמעד ןיא סָאװ ,ךיירטשנעטָאר לשיפ םירפא
 רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה ,עיזַאנמיג רעשיליופ ַא ןיא רדח

 ןוא עלַאנָאיצַאנ ןייז ריא ןיא ןעמוקַאב ןוא גנוגעווַאב רעקיזָאד

 עטשרע יד ןוא טייו רעד ןופ לצרעה .,גנואיצרעד עשיטסינויצ

 ןוא רעפיצ ןוא דנַאטש ,ץלַאמ ןוא ןָאהט ,עיצילַאג ןיא ןטסינויצ
 רערעל יד ןרָאװעג ןענעז -- טנעָאנ רעד ןופ ,רעליש רעטעּפש

 טָאה טנעגוי יד סָאװ ךעלטעלב יד ןיא .עגנוי עקיזָאד יד ןופ
 ןוא ןקנַאדעג יד טלָאהרעדיװ ייז ןבָאה םייהעג ןיא טײרּפשרַאפ

 הלואג רעד ןופ תומולח יד טבעוועג ןבָאה ,ערעטלע יד ןופ רעטרעוו

 ןבָאה .ייז סָאװ ,גנוטכַארַאפ ןוא האנש רעד קורדסיוא ןא ןבעגעג ןוא

 רעד ןשיװצ ןופ רעריפ עריא ןוא עיצאלימיסא רעד וצ טליפעג

 טעטכענקראפ ןיילא ךיז ןבָאה סָאװ ,םידיסח יד ןוא ץנעגילעטניא

 עשיליופ יד ןופ ןליוו םוצ ןפַאלקשרַאפ קלָאפ סָאד ךיוא טלָאװעג ןוא

 ,רעקיטלעוועג ןוא רעשרעה

 ,ןיו ןיא טעטיזרעווינוא רעד ןיא רעבירַא זיא ךיײרטשנעטַאר

 ןעמָאנ ןטימ ןיירַאפ ןשיטסיניצַא ןפַאשעג רע טָאה טרָאד ךיוא ןוא
 "סירקסוא רעמ ץלא ךיז טָאה םזינויצ ןייז ,"לצרעה רָאדָאעט,

 .ןבעל ןייז ןופ טכיל סָאד ןרָאװעג ןוא טריזילָאט
 ןשיצילַאג ,ןקיטרַאנעגײא ןַא טאהעג טָאה םזינויצ רעד טָא

 זיא הלואג וצ גנובערטש רעד וצ .טירָאלַאק ןכעלמיטסקלָאפ
 ןרעטייוורעד טשינ ךיז ןעק'מ זַא ,שינעטנעקרעד סָאד ןעמוקעגוצ

 וא ,קלָאּפ םענופ ןשינעפרעדַאב ןֹוא ןטיונ עכעלגעטיגָאט יד ןופ

 רעקיטלעוועג יד ןופ טנעה יד ןיא רקפה ףוַא ןזָאל טשינ סע ןעק'מ

 ,רעגאל ןשידיסח-שיבר ןוא ןשירָאטַאלימיסַא םענופ רעצונסיוא ןוא

 | .ןרַאה עשיליוּפ ערעייז יירטעג יוזא ןעניד סָאװ
 יניירא טָאה סָאװ עטשרע יד ןעוועג זיא עּפורג עשיצילַאג יד

 עשידיי יד ןופ לרוג ןרַאפ גרָאז יד םזינויצ םעניא טכַארבעג

 יפיוא ןלַאנָאיצַאנ רעייז ראפ ףמַאק םעד ,תולג ןיא ןסַאמ-סקלָאפ

 טָאה סָאװ עטשרע יד ןעוועג זיא יז .טכער רעייז ראפ ןוא םוק

 טבערטש סָאװ ,קלָאפ ןשידיי םענופ ץנעטסיזקע יד טרימַאלקָארּפ

 ןופ קיטייצכיילג טפרַאװ ןוא לארשי-ץרא ןיא הלואג רעלופ ןייז וצ
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 רוד ןיימ ןופ

 ןוא רעדנעל תולג יד ןיא עיצַאלימיסַא ןופ ךָאי םעד ּפָארַא ךיז

 -ריצ עשיצילַאג יד ,ןבעל ןלַאנָאיצאנ ַא ראפ טכער ןייז טרעדָאפ

 רענייא ןרָאװעג זיא ךיײרטשנעטָאר סָאװ ,רוד ןרעגנוי ןופ ןטסינ

 טימ ךיז לָאזמ זַא ןרעדָאפ ןביױהעגנָא ןבָאה ,רעריפ ערעייז ןופ

 ערעדנא יד ןופ טייז רעד ייב ,חוכ ןטירד א טימ יו ןענעכער יז

 ףמַאק רעד טָא ,רעניארקוא ןוא ןקַאילַאּפ יד דנַאל ןיא ןרָאטקַאפ

 עלַאנָאיצַאנ עשיניארקוא יד וצ טרעטנענרעד ןטסינויצ יד טָאה

 זיױלב ןיוש עיטַאּפמיס טימ ייז וצ ןגױצַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןזיירק
 ןקַאילַאּפ יד ןופ טלײטענּפָא ךיז ןבָאה ייז לייו ,םעד בילוצ

 ערעייז ןיא גייצקרעוו שיטילָאּפ א יו ןעניד טלָאװעג טשינ ןוא

 .טנעה

 -טסע יד זיא טרעדנוהירָאי ןקידנעפיול םענופ ביֹוהנֶא םעניא

 ןעמרָאּפער עשיטַארקָאמעד ןופ געוו ןפיוא ףיורא עיכרַאנָאמ עשיכייר

 עשיצילַאג יד רַאפ ,טכערילַאװ ענײמעגלַא סָאד טריפעגנייא ןוא

 ינעמַאלרַאּפ ַא רַאפ געוו רעטיירב ַא טנעפעעג ךיז טָאה ןטסינויצ
 רעטשרע רעד ןיא .קלָאפ רעייז ןופ טכער יד רַאפ ףמאק ןשירַאט

 -ׂשידיי ריפ ןוא ןוחצנ ַא ןטלַאהגעּפָא יז ןבָאה עינַאּפמָאק-לַאוװ

 רעניו םעניא ןרָאװעג טקישעג ןענעז רעייטשרָאֿפ עשיטסינויצ

 רעטשרע רעד ןרָאװעג ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע וװ ,טנעמַאלרַאּפ

 ךעלטנעפע ךיז טָאה סָאװ ,בולק רעשיטסינויצ רעשירַאטנעמַאלרַאֿפ

 -ַאלקָארּפ ןוא ץנַאטנעזערפער עלַאנָאיצַאנ שידיי סלַא טרעלקרעד
 ןוחצנ רעד ןעוועג זיא סָאד .ןעגנובערטשי-הלואג עשידיי יד טריפ

 ןוא קלָאפ םוצ סיֹורא זיא סָאװ ,רוד ןשיטסינויצ ןעגנוי םענופ

 .ןָאפ ןייז רעטנוא ןעלמַאז ךיז ןפורעג םיא

 ןטַאדלָאס יו טפמעקעג ןבָאה םירבח ענייז ןוא ךיירטשנעטַאר

 ערעיײז ןעגנַאגעג ןענעז סע ןכלעוו ןופ שארב רענגַאל םעד ןיא

 ,רעזייוװ-געוו ןוא רערעל
 ןעמוק טעװ דלַאב זַא ןענעקרעד טנעקעג ןיוש טָאה רע רעבָא

 .גנוגעוואב רעד ןופ שארב ןלעטש ךיז ןלעוװ ייז ןוא ייר רעיײיז

 עשיטאמארד ןוא ערעוװש ןיא ןעמוקעג ןיא ייר רעייז ןֹוא

 -טלעוו רעטשרע רעד ןיא תונויסנ ערעווש ןופ געט יד ןיא ,געט

 ךָאנ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןעגנורעטשרעצ ערעווש יד ןוא המחלמ

 רעד ןיא הלפמ עקידנעטשלופ א ןטילעג טָאה סָאװ ,ךיירטסש -.,ר"א
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 םיובנ:ירג קץהצי

 ,זונידמ עכעלטע ףיוא ןלַאפעגרעדנַאנופ ךיז זיא ,המחלמ רעקיזָאד

 ,רעקלעפ ייווצ ןסױטשעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה עיצילאג חרזמ ןיא ןוא

 רעד ןופ שרוי רעד ןייז טלָאװעג טָאה ייז ןופ רעדעי סָאװ

 ויא סע ןעוו טייצ רעבלעז רעד ןיא .דנַאל םעד ןיא עיכרַאנָאמ

 ךיוא ןבָאה ,ןליוּפ ןופ ןייטשפיוארעדיוו סָאד ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ

 עש'הכולמ ענעגייא רעייז טרימַאלקָארּפ עצילַאג ןיא רעניארקוא יד

 ייארקוא ברעמ, יד ןריזינַאגרָא ןביוהעגנָא ןוא טייקידנעטשסבלעז

 עיצילַאג ןיא ןדיי יד זַא ,טרעלקרעד דלַאב טָאה ןוא "הכולמ עשינ
 -םיילג עכעלרעגריב"ןידמענלַא ץוח א טכער עלאנָאיצַאנ ןעמוקַאב

 ,גנוקיטכערַאב

 םעביא ןקילײטַאב ֹוצ ךיז ןדיי יד ןגיוצעגוצ טָאה סָאד טָא

 טשינ ךיז ןבָאה ייז םגה ,עניארקוא רעקיזָאד רעד ןופ יובפיוא

 ןשיווצ ,ןרעייז ףמַאק ןשירעטילימ ןוא ןשיטילָאּפ םעניא טקילײטַאב

 ךיז רַאפ ןבילקעגסיוא ןדיי יד ןבָאה -- ןזייא-דימש ןוא רעמַאה

 רעקיטיולב ַא וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו סרעדנוזַאב .טעטילַארטיײנ יד

 ןוא גרעבמעל ןגעוו ןקַאילָאּפ ןוא רעניארקוא יד ןשיווצ המחלמ-

 טימ הכולמ רעייז ןפַאש טנעקעג ןטלָאװ רעניארקוא יד .הביבס ריא
 דנַאלשטייד טגיזַאב ןבָאה סָאװ ,ןטכַאמסיורג יד ןופ המכסה סעד

 גרעבמעל ןופ טרינגיזער ןעוועג ןטלָאװ ייז ןעוו ,ךיירטסע ןוא

 יףייא ךיז ןבָאה ייז רעבָא .טיבעג-טפַאנ רעשטיבָאהָארד םעד ןוא

 ןענעז המחלמ רעד ןיא ,ןרָאלרַאפ ץלַא ןבָאה ייז ןוא ,טנשקעעג

 .רעטילימ ןשיליוּפ ןכרוד ןרָאװעג טגיזַאב ייז

 טַארילַאנָאיצַאנ ןשידיי ןופ רעציזרָאפ רעד ,ךיײרטשנעטָאר

 ךדוד ןעמונרַאפ ןעועג רעירפ זיא סָאװ ,עיצילַאג לייט םעד ןיא
 םעד טָא וצ ,טקוקעגוצ טנעָאנ רעד ןופ ךיז טָאה ,רעניארקוא יד

 ןקיזָאד םעד ןופ ערעל יד טָא ןוא ,ןטַאטלוזער ענייז ןוא לגנַארעג

 ןוא ,ןייזטסוװַאב ןייז זיא ןעגנורדעגניירא ףיט ןיא שינעעשעג

 עוויטיזָאּפ ַא ןעמענוצנָא ןעוועג עיפשמ םיא ףיוא טָאה סָאד

 ןייא ןיא הנידמ עשידיי א ןפַאש ןופ עגַארפ רעד ןיא גנולעטש/

 , ,,,לארשייץרא ןוֿפ לייט"

 ילארקוא רעד ןיא געט ערעווש ענעי ןיא טייקיטעט ןייז רַאֿפ

 ךיז טָאה יז רעדייא ךָאנ ,ןרָאװעג בודח זיא סָאװ הכולמ רששינ
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 רוד ןייט ןופ

 םישדח טימ טלָאצַאב ךיײרטשנעטָאר טָאה ,סיפ יד ףיוא טלעטשעג

 טָאה סָאװ ,ןלוּפ םענענאטשעגפיואדיינ ןופ הסיפת רעד ןיא טסערַא

 - ,רעניארקוא יד טגיזַאב

 יָא

 יגעטָאר ןלייװסױא ןטימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה לטיּפַאק ײנ ַא

 ריא טימ ןליופ םעיינ םעניא .טַאנעס ןשיליופ םעניא ןכיירטש

 זא טכאדעגסיױא תליחת ךיז טָאה עיצוטיטסנָאק רעשיטַארקַאמעד

 ןדגוברַאפ ,העפשה ןוא לָאצ ןייז בילוצ ,בולק-םייס רעשידיי רעד
 -נוא ,ןטייהרעדנימ לַאנָאיצַאנ ערעדנא יד ןופ רעייטשרָאפ יד טימ

 ןיא ןייז חילצמ טעוו ,לגילפ ןשילױּפ ןקניל ןכרוד טציטשרעט

 יד ראפ גנוקיטכערַאבכײלג ןרעכיזרַאֿפ וצ זיולב טשינ ,ףמַאק ןייז
 -קריורַאֿפ רעד וצ ןגָאלשרעד ךיוא ךיז טעוו רָאנ ,ןסַאמ עשידיי

 ןדיי ראפ טכער עלַאנָאיצַאג ןופ גנוכעל

 ןוא רעש טייוו יוװ ,ןזיוועגסיורא דלַאב ךיז טָאה סע רעבָא
 רעײטשרָאפ עשידיי יד עכלעוו ןיא ,עגַאל יד זיא סע שריצילּפמָאק
 -- רעמ ךָאנ ןוא ,ןענופעג ךיז ןבָאה טנעמַאלרַאּפ ןשיליוּפ ןיא
 וה .טרפב עיצילַאג ןיא ןוא ןלױט ןיא ןסַאמיטקלָאפ עשידיי יד
 יז סָאװ טכער עכלעזַא ןיא ןדיי יד ןצענערגאב זביוהעגנָא טָאה'מ
 ןא טָאטשנַא .טּֿפַאשרעה רעשיכירטסע רעד תעב טַאהעג ןבָאה
 ןופ עיצַאילַאער רעד רַאפ ,טכער ערעסערג רַאפ המחלמ-ספירגנָא
 -ַאנ טרעכיזראפ ןדיי יד ךיוא טָאה סָאװ טַאטקַארטיסטיײהרעדנימ
 -רַאפ ַא ןריפ וצ ןעגנווצעג ןעוועג ןעמ זיא ,טכער עלַאנָאיצ
 טַאהעג טָאה'מ סָאװ טכער ענעי ןטלַאהרעד ןראפ ףמַאק סגנוקידייט
 ףמַאק רערעווש ַא ןעגנַאגעג זיא רעדנוזַאב .המחלמ רעד רַאפ ךָאנ
 .טיבעג ןכעלטּפַאשטריװ ןפיוא

 ץַאלּפ ןבושח א ךיז רַאֿפ טרעבָארעד טָאה ךײרטשנעטָאר
 טשינ טָאה רע .עיצילַאג ןופ טפַאשרעיײטשרָאֿפ רעשידיי רעד ןשיוצ

 עיגרענע עצנַאג רעייז טעמדיוװעג ןבָאה סָאװ ,ענעי וצ טרעהעג
 רעשידיי רעד ןופ גנוטכיר רעד ןגעוו ,לגנַארעג ןכעלרעניא םעד
 רעדויטיזַאּפ טימ ןביױהעגנָא טָאה רע ,גנוריפנָא ריא ןוא קיטילַאּפ
 עסיורג ענייז ןוא ןטייקיאעֿפ ענייז ןזיװעגסױרַא טָאה ,טעברא

 רענייז טעברַא רעקיזָאד רעד טימ .טפאשטריוו רעד ןיא ןשינעטנעק
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 םיובגירג קהצי

 זיױלב טשינ ,ןעֶזנָא ןוא שזיטסערפ ךיז רַאֿפ טרעבָארעד רע טָאה
 טָאה רע .טַאנעס ןשילוּפ ןופ רעדילגטימ ךס .ַא ייב רָאנ ,ןדיי ייב

 םיחמומ ענעפורַאב יד ןופ רענייא ןופ ץַאלּפ א ןעמונרַאפ טרָאד

 ,ןגָארּפ עכעלטפַאשטריוו ןיא

 א עירטעג יד ןוא ענייז טייקשינעמכַאפ עצנַאג יד רעבָא

 "רעד סָאד ,םעד ןופ רעקינעװ ךָאנ ןוא ,טעברא ענעבעגרעביא

 טימ ןײגנעמַאװצ ןופ הטיש רעשיטילָאּפ רעד ןופ ךיז ןרעטייוו

 לגילפ ןקניל ןטימ גנודניברַאפ ןוא ןטייהרעדנימ עלַאנַאיצַאנ יד

 ןלופ ןיא ןדיי ןופ עגאל יד ,ןפלָאהעג טשינ ןכנָאה -- םייס ןיא

 ןדיי עשיצילַאג יד ןופ טכער יד ,רעגרע לָאמ ַא סָאװ ןרָאװעג זיא

 ירָאפ עשידיי יד זא .גנונפָאה יד ,ןרָאװעג ןפמורשעגנייא ןענעז

 וצ סולפנייא ןוא ףמַאק ריא טימ ןזייווַאב טעװ טּפַאשרעייטש

 עלַאנָאיצאנ ןוא גנוקיטכערַאבכיײלג עכעלרעגריב ןדיי יד ןרעכיזרַאפ

 ןופ געט ןעמוקעג ןענעז סע .ןרָאװעג םייוקמ טשינ זיא -- טכער

 עשידיי יד ןופ עבאגפיוא יד ןוא ,םוטנדיי ןשיליוּפ ןרַאפ גוצקיר

 טיוו יוװו ןוא ןטיה וצ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא רעייטשרָאפ

 טלעדנַאוװרַאפ טשינ לָאז גוצקיר רעד זא ןדיימרַאֿפ וצ ךעלגעמ

 ןפױלטנַא ןקידהלהב א ןוא הלפמ רעקידנעטשלופַא ןיא ןרעוו

 טעברא רקיע ןייז טעמדיועג טָאה רע ןעו טייצ עצנאג יד

 ןייז ןסירעגרעביא טשינ ךיוא רע טָאה ,טנעמַאלרַאּפ ןשיליוּפ םעד

 טזָאלראפ טָאה רע ןעוו ,דלעפ-טעברַא ןשיטסינויצ ןפיוא טייקיטעט

 -יטקַא זייז טקרַאטשראפ רע טָאה ,טנָארפ-םייס ןפיוא טעברא יד

 .טעברא לארשייץרא ןוא עשיטסינויצ ןופ טנַארֿפ ןפיוא טעטיוװ

 ףרַאד רע זא ,ןטלַאהעג ןבָאה םירבח טעברא ןוא ײטרַאּפ ענייז

 זיא סע זַא ,טליפעג טָאה ןײלַא רע ,גנוטייל-תונכוס רעד ןיא ןיירא

 ןצעזַאב ךיז ,לארשייץרא ןייק ןייז הלוע לָאז רע טייצ יד ןעמוקעג

 -יובפיוא רעד ןטייקיאעפ ןוא תוחוכ ענייז ןעמדיוו ןוא דנַאל ןיא

 ,דנַאל ןיא טעברַא

 טליפרעד גנובערטש ןייז זיא ןרעצול ןיא סערגנַאק ןפיוא

 לארשייץרא ןייק עילימַאפ ןייז טימ רעבירַא זיא רע ,ןרָאװעג

 עיירטעג ןוא עליטש א ןעװעג זיא'ס ,ןעטעברא ןבױהעגנָא ןוא

 זיא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא םיא זיא סָאװ טיבעג סָאד .טעברַא

 ןלעטשקעװַא סע ןבױהעגנָא טָאה רע ןוא ,טקיסעלכַאנרעפ ןעוועג
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 רֹוד ןיימ ןופ

 ןעגנירדנײרַא ןביֹוהעגנָא רע טָאה ךעלעמַאּפ .תודוסי עייג ףיוא

 -עהעג ַא ןפאש טוװרּפעג ,דנַאל ןיא ןבעל ןעכעלטפאשטריוו םעגיא

 עטריצילּפמָאק יד ןזעל וצ ןכעלגעמרעד לָאז סָאװ ,םזינַאכעמ ןקיד
 ,דָנַאל רעזדנוא ןיא ירטסודניא ןוא לעדנַאה טענופ ןעמעלבָארּפ

 ערעווש ןייז .וצרעד תוחוכ ןייק טַאהעג טשינ ןיוש טָאה רע רעבָא

 טזָאלעג ןיוש ךיז טָאה ,ןברָאטשעג זיא רע רעכלעוו ןופ טייהקנַארק

 רימ ןענעז לָאמנײא -- קנעדעג ךיא .םיא ףוא ןענעקרעד טוג

 םעגייא ןיא סעומש ןרעוש א ןופ םייח ַא ןעגנַאגעגקירוצ עדייב

 -געייג טסעומשעג ךָאנ ןבָאה רימ .סמוירעטסינימ עשיליֹוּפ יד ןופ

 םיצולּפ ןוא -- סעומש ןופ טאטלוזעד ןגעוו סאג רעד ףיוא קיד

 ןיא ןלַאֿפעג טשינ רועיׂש ןוא ןבילבעג ןייטש ךיירטשנעטָאר זיא

 ןופ טייהקנארק רעד ןופ ביוהֹנַא רעד ןעוועג זיא סָאד ,תושלח

 .ןעמוק ךיז וצ רעמ טנעקעג טשינ טָאה רע רעכלעוו

 .טײהקנַארק רעד טימ טלעגנַארעג ךיז רע טָאה רָאי יירד

 יד ןסירעגרעביא טשינ ןוא ןעועג רבֹוג יז רע טָאה רָאי יירד

 -עדָאּפ יד ףיוא טכַא ןייק טגיילעג טשינ טָאה רע ,ענייז טעברַא

 םיא ן"אס .טעברַאעג רעטיהו ןוא םיריױטקָאד יד ןופ ןעגנור

 ןזָאלרַאפ רע לָאז ,ןטייצ עלופראפעג יד ןיא זא ןלַאפעגנייא טשינ

 עזױלּפָאלש ַא טכַאמעגכרוד רע טָאה לָאמנײא טשינ ,ןטסָאּפ ןייז

 ןעמוקעג רע זיא ,ירֿפ רעד ןיא ןוא ,םירוסי ןופ טכאנ א ,טכַאנ

 ןייז ןוטעג ןוא שיט ןייז ייב ךיז טצעזעג ,ןיירַא טמַא ןייז ןיא

 ,ךעלנייוועג יו טעברַא

 תונכוס רעד ןופ גנוטייל רעד ןיא ןיירַא ןיא ךיירטשנעטָאר

 ײזַאּפָא ןַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ײטרַאּפ ַא ןופ רעיײטשרָאפ ַא יו

 טליװעגסױא יא סָאװ ,גנוטייל רעד יבגל גונלעטש עלענָאיצ

 רע טָאה ,גנוטייל רעד ןיא קידנעציז רעבָא .גַארּפ ןיא ןרָאװעג

 .שטנעמיײטרַאּפ רעקיצרַאה-גנע ןא טשינ טייוו זיא רע זַא ,ןזיוװַאב

 םעד ןפלעה וצ ,טנעקעג רָאנ טָאה רע סָאװ טימ ,טכוזעג טָאה רע

 ירַאֿפ א ןיא ןענופעג טפָא רעז ךיז טָאה סָאװ ,ןשטנעמ םעגיילק
 ,עגַאל רעטלעפיײװצ

 ןגעק ףמַאק ןיא סֹורַא טעװ רע זא טרעלקעג ןבָאה סָאװ יד

 טשיג ,טשױטנַא רעכיז ךיז ןבָאה ,?עינָאמעגעה רעטעברַא , רעד

 רָאנ ,ךיירטשנעטַאד רוטַאנ רעד ןופ שטנעמ-סּפמַאק ןייק ןעוועג
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 םיובנירג קה צי

 טייקכעלקריוו יד ןעז וצ ןגיוא ענעּפָא טַאהעג ,טעברא ןוֿפ שטענמ ַא
 ןעמענוצפיוא ץרַאה ןפָא ןַא טַאהעג קידנעטש ןוא ,תמאב זיא יז יו
 ,טסוװעג טשינ רעירפ טָאה רע עכלעוו ןגעו ץתמא ןוא ןכַאז
 -עגנָא ןעוועג טשינ רשפא רע זיא טייל ײטרַאּפ עגנערטש יד. ייב
 ענייז ייב שינדנעטשרַאפ ןענופעג רעבָא רע טָאה רַאפרעד ,ןעמונ
 רַאפ ןטייקכעלגעמ ןבעגעג ןרעג םיא ןבָאה עכלעוו ,םירבח-טעברא

 .טעטױװיטקַא ןוא סולפנייא

 -- ימ ןוא טעברא ןיא ןרָאװעג טנערברַאפ רע זיא ױזַא ןוא
 טָאה רענלעז ַא יװ ,רָאי 56 ןעוועג טלַא לכה ךסב זיא רע ןוא
 ןייז ןופ ןטונימ עטצעל יד זיב טזָאלרַאפ טשינ ןטסָאּפ ןייז רע
 .ןבעל
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 ןאסניוועל םהרבא

 ןשירָאטסיה םעניא טקילײטַאב ךיז טָאה ןָאסניוװעל םהרבא

 ןכָאנ הפוקת רעטשרע רעד ןיא םוטנדיי ןשיליוּפ םענופ ףמַאק
 - .קילבוּפער רעשילוֿפ רעד ןופ ןײטשטנַא

 רעד ןופ עקיצנייא יד ןעוועג ןענעז ײטרַאּפ ןייז ןוא רע
 ןעגנַאגעגטימ ןענעז סָאװ ,לארשי-ץרא ןקידנעטעברא ןופ גנוגעװַאב
 טקילײטַאב ךיז ,ןליופ ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד טימ

 .ףמַאק ןשטילָאּפ ריא ןיא

 עטס'בושח יד ןופ םענייא יֹוװ ןענָאסניװעל טנעקעג בָאה'כ

 ,טריטסיזקע טלָאמעד טָאה סָאװ ,"תודחאתה , רעד ןֹופ ןטסױװיטקַא

 ןוא רעקידנעליפנייפ ַא ,רעטריטנַאלַאט ןוא רעקיאעפ ַא שטנעמ ַא

 רעזדנוא ןיא רעצעלּפ יד טלײטרַאפ ןבָאה רימ ןעוו .רעלעדייא

 -יצַאנ יד ןופ עטסיליקָאלב רעניײמעגלַא רעד ןיא ,עטסיל רעשידיי

 רימ ןבָאה ,םייס ןכעלנייועג ןטשרע םעניא ןטייהרעדנימ עלַאנָא

 םהרבא רַאפ ןילָאװ ןיא ןָאיַאר רעצינעמערק םעד טמיטשַאב

 .ןָאסניוועל

 ןעייר יד ןיא זא ,ןענַאמרעד טשינ ףרַאד ךיא זַא ךיז טכַאד

 ןבָאה סָאו ,ןשטנעמ ןעוועג ןענעז לארׂשי ץרא ןקידנעטעברַא ןופ

 רַאֿפ ףמַאק ןשיטילָאּפ םוצ לוטיב ןסיועג ַא טימ ןגיוצַאב ךיז

 יד סרעדנוזַאב טריפעג ןבָאה סע סָאװ ,תולג ןיא טכער עשידיי

 ,ןפורעג סע ןעמ טָאה -- ?"םזינויצ-םייס, ;ןליוּפ ןיא ןטסינויצ

 סָאװ ,ןכַאז עכלעזַא טימ ךיז ןקיטפעשאב סָאװ ןטסינויצ טסייה'ס

 ,םזינויצ ןופ גנולקיװטנַא רעד ראפ גנוטיײדַאב ןייק טשינ ןבָאה

 טכַארטַאב ךיא ןוא -- וויטקעּפסערעּפ רעשירָאטסיה רעד ןיא

 רעשיטסינויצ רעד ןופ לייט ַא יו ןָאסניװעל םחרבא ןופ ןבעל סָאד
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 םיובנירנ קהצי

 ןעמ ףרַאד -- טרפב םזינויצ ןשיליױפ ןופ ןוא ללכב עטכישעג

 .ןעמָאנוצ ןקידנעקידיײלַאב ןקיזָאד םעד ןפרַאװּפָא

 ןענעז סָאװ עלַא יד זַא ,ןגָאז וצ קיטכיר טשינ זיא סע

 טפרַאדַאב ןבָאה ,ןליֹוּפ ןיא ףמַאק ןשיטילָאּפ ןופ שארב ןענַאטשעג

 ןייק ןייז הלוע ,ןסַאמיסקלָאפ עטריפעג ייז ןופ יד ןזָאלרַאפ

 ךיא תוחוכ עקידנעטעברא יד ןיא ןסילשנָא ךיז ןוא לארשייץרא

 יובפיוא-לארשייץרא ןוא םזיִנויצ ןופ סערעטניא םעניא עקַאט ,דנַאל

 עכעלרעגריב ראפ ףמַאק ןופ שארב ןייטש טפרַאדעג ןטסינויצ ןבָאה

 .תֹולג ןיא טכער עלַאנָאיצַאנ ןוא
 -נינעל טנייה --- דַארגָארטעפ ןופ ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ןעוו

 ןיקצולירּפ ןופ םזיקלָאפ םעד ןענופעג ךיא בָאה ןליוּפ ןייק -- דַארג

 ָאד ןלעטשּפָא טשינ ךימ ליווכ .סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןשרעה
 וצ גונעג זיא'ס ,רעבָא ,םזיקלָאּפ ןופ תוהחמ םעד ףיוא רעיונעג

 טכַאמעג טָאה ןלױּפ ןעוו ,עיצַאוטיס רעקיטלָאמעד רעד ןיא זא ,ןגָאז

 רעד ףיוא ןוא הכולמ עקידנעטשטסבלעז סלַא טירש עטשרע יד

 ןוא ,סָאַאכ ןוא עיצַאטנעירָאזעד ַא טשרעהעג טָאה סָאג רעשידיי

 ןבָאה ?רעקיטילָאּפ, עטפַאהלעפייװצ ןוא ןגָאגַאמעד ענעדיישרעפ

 יז ןזָאל טנעקעג טשינ ןעמ טָאה ,טכאמעג טיירב ריא ןיא ךיז

 ןופ תומשנ יד רַאפ ףמַאק א ןבױהנָא טזומעג טָאה'מ ,רקפה ףיוא

 ייז ןֹופ ןדליבסיוא ,ייז ןריזינַאגרָא ,ייז ןעניוועג ,ןסַאמ-סקלָאֿפ יד

 ,רעגריב סלַא טכער ערעייז ראפ ייס טניירפ-ספמאק ןשיטילָאּפ ַא

 ןכעלקריוװרַאֿפ וצ ןערדַאק עשיצולח ןוא עשיאיידיא סלא ייס

 ןעגנובערטש עשיטסינויצ יד

 ,געװ םעד ףױא זדנוא טימ ןעגנַאגעג זיא ןָאסניװעל םהרבא

 רעגַאל םענופ לייט ַא ןעװעג ןיא סָאװ ,ײטרַאּפ ןייז ןוא רע
 . ,לארשייץרא ןקידנעטעברא ןופ

 ןדיי יד ןופ רעצרעה יד טרעבָארעד טָאה ןָאסניװעל םהרבא

 םענייז טַאדנַאמ םעד רעבָא .טנעגעגמוא ריא ןוא ץינעמערק ןיא

 טמיטשעג ןבָאה סָאװ רעניארקוא יד קנַאד ַא ןעמוקַאב רע טָאה

 ןענַאיַאר-לַאװ יירד יד ןיא ..קָאלב-ןטעטירָאנימ ןרַאפ זיײװנעסַאמ

 ןדיי ןוא רעניארקוא זיולב ןרָאװעג טלייוועג ןענעז ןילָאװ ןיא

 רעזדנוא ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה ,םייס ןיא ןיירא זיא זָאסניוועל

 רעד ןופ ךשמ ןיא ,המשנ רעצנַאג רעד טימ טשינ רעבָא ,ףמַאק
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 רוד ןיימ ןופ

 ןעוועג ןוא ,עדייר ןייא ןטלאהעג לכהיךסב רע טָאה טייצ רעצנַאג

 .שיליוּפ טנעקעג טָאה רע ,דָאנעג-טטָאג ןופ רענדער ַא רע זיא

 .טרעטשעג םיא טָאה סעפע רעבָא ןייז עיפשמ טנעקעג טָאה רע

 ןעוועג זיא סע רעכלעזא סָאװ ,ןלעטשרָאפ טשינ טציא ךיז ןעק ךיא

 טרעטשעג טָאה סָאװ "סעפע , רעד

 ןופ גנוצעזרעביא יד ןוא המשנ עשיטעָאּפ א טַאהעג טָאה רע

 ודנוא טָאה רע .ןעו ץנַאג ןייז ןעמונאב טָאה רעדיל סניקשוּפ

 -ניועל םעד ןעזעג טשינ ןבָאה רימ .גנושיוטנַא ןַא ןעוועג םרוג

 .גנֹוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא טנעקעג ןבָאה רימ ןכלעוו ןָאס

 עיצקַארפ רעשידיי רעד ןיא לגנַארעג ןרעניא םעניא ךיוא ןוא

 סערעטניא ןייק טַאהעג טשינ -- טקילײטַאב טשינ ךיז רע טָאה

 ןענַאטשרַאֿפ טָאה רע ,זדנוא טימ טמיטשעג טָאה רע ,םעד ראפ

 רעדעי וצ טייקינעטרעטנוא ןופ קיטילָאּפ א ןגעק ןעפמעק רימ זא

 יקרעוו ַא וצ ןדיי ןופ גנורעדינרעד רעד ןגעק ,רעשרעה ןוא טכַאמ

 ,קלָאפ ןקידנעשרעה ןופ טנעה יד ןיא גקיצ

 ןיא ןלאו יד תעב .ץנעדָאק ןייז טקידנערַאפ טָאה םייס רעד

 ייגער יד -- קָאלב-ןטעטירַאנימ םעד טיינַאב רימ ןבָאה ,1928 רָאי

 ןופ לייט ַא ףיוא דחפ ַא ןפרָאװעג ,טשימעגניײרַא ךיז טָאה גנור

 יז ןֹופ לייט ַא ,גנורעקלעפַאב רעשידיי ןוא רעשיניארקוא רעד

 ןבָאה רימ ןוא דרערעטנוא ןיא טגָאירַאפ ייז ןופ לייט ַא ,טפיוקעג

 .עניַארקוא רעשילרּפ רעד ןיא ןטַאדנַאמ טפלעה ַא ןרולרַאפ

 ,םייס ןיא ןיירַא טשינ זיא ןָאסנעוװעל

 םיא רימ רַאפ טייהנעגעלעג א ןפַאשעג ךיז טָאה טלָאמעד

 ןעמוקעג ןענעז סע .טעברא רעשיטילָאּפ רעדנא ןא ןיא ןריפוצניירא

 ןעמוקרָאֿפ טֿפרַאדַאב ןבָאה סע ווו ,קסירב ןופ ןטסינויצ רימ וצ

 טרָאד ןבָאה ןטסינויצ יד .גנוטלַאװרַאֿפ טָאטש רעד ןיא ןלַאוװ

 ןטנעגעגיץענערג יד ןיא ןֹוא קסירב ןיא .העפשה סיורג טָאהעג

 ןבָאה ייז דיי יד טימ טנעכערעג רעייז ןקַאילַאֿפ יד ךיז ןבָאה

 ןייז לָאז טָאטש ןופ רעטסיימרעגריבכ רעד זא טגנַאלרַאפ רעבָא

 ,ךיי ַא ןייז לָאז רעטערטרַאֿפ ןייז זיולב ןוא קאילַאּפ ַא

 ןטנענעג ענעי ןיא טפַאשרעה רעשיליופ רעד ןופ ביױהנָא םייב

 ןלטימרַאפ ןלָאז ייז ןשטנעמ ערעזדנוא ןיהַא ןקיׂש רימ ןגעלפ
 טניווועגוצ טשינ ךָאנ ךיז בָאה סָאװ .,ןדיי ןוא ןקַאילַאּפ יד ןשיווצ
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 םיובנירג קהחצי

 טרָאד ץנעגילעטניא עשידיי יד .טפַאשרעה רעשיליופ רעד ֹוצ

 -סקלָאפ יד זיולב טדערעג ןבָאה שידיי ,שיסור בור'ס טדערעג טָאה

 .ןשיסור ןרַאפ טַאהעג ארומ ןבָאה רעבָאהטכַאמ עשיליֹוּפ יד ,ןסַאמ

 טזומעג טָאה'מ ,סולפנייא ןשיטסינומָאק . ןְרַאפ טסייה'ס - ,סולפנייא

 ןדיי ןופ יורטוצ םעד ןציזַאב ןלָאז סָאװ ןשטנעמ ןקיש ןיהַא

 רעשילױוּפ רעקיטרָא רעד ףיוא ןייז עיפשמ ןענעק ךיוא ןלָאז ןוא

 יה ,טכַאמ

 . "גהועל ןטסָאּפ םעד ןגָאלשוצרַאפ ןלַאפעגנײא רימ זיא סע

 ףיא ןעװ .עּפַאק ןיא םיא טימ טלעטשַאב ךיז בָאה ךיא ..ןענָאס

  טפַאשלעזעג רעד ןיא ןציז ןעזעג םיא ךיא בָאה ןעמוקעגניירא ןיב

 .עלעדיימ א ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג טָאה יז ,לדיימ גנוי א ןופ

 סלא יװ טגָאזעג רימ טָאה רע ןוא ייז וצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא

 ,הלכ ןיימ :עגַארּפ רעמוטש א ףיוא רעפטנע

 ןטסָאּפ םעד ןעמענרעביא לָאז רע ןגָאלשעגרַאֿפ םיא בָאה'כ

 ײנַאגרָא עשיטסינויצ יד ,קסירב ןיא רעטסיימרעגריב-עציוו ןופ

 ךיוא ןוא ןרעוו טלייוועג טעוו רע ,ןציטשרעטנוא םיא טעװו עיצַאז
 ןייז טגיילעגּפָא טָאה רע ,טכַאמ רעד דצמ ןרעוו טקיטעטשַאב

 ךיא ןיב רעטעפש .סָאװ רַאפ טסוװעג טשינ בָאה'כ ,רעפטנע

 טַאהעג טָאה רע זַא ,ןָאסניװעל יורפ רעד ןופ ןרָאװעג ריווועג

 -ןיירא ןוא לארשייץרא ןייק ןייז וצ הלוע גָאלשרָאֿפ רעדנַא ןַא

 ."רבד, ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ןטערט

 רע זא ןעוועג עידומ רימ ןעמ טָאה טייצ עסיוועג ַא ךָאנ

 ןוטעג טרָאד טָאה רע ,קסירב ןיא ןטסָאּפ םעד ןעמונעגנָא טָאה

 יד ןוא םיא ןופ ןדירפוצ ןעוועג ןענעז ןדיי יד ,טעברַא עטוג

 ,תונעט ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה ןקַאילָאּפ

 יד ןופ ביֹוהנָא ןיא ןײרַא דנַאל ןיא ןעוועג הלוע טָאה רע

 ,ןרָאי רעקיסיירד

 י"ץרא ןיא עגַאל יד טרעדנעעג ךיז טָאה ןרָאי ענעי ןיא

 רָאי ןיא םייס םוצ ןלַאװ יד תעב .ןליוּפ ןיא רעמכָאנ ןוא לארשי

 .קָאלב-ןטעטירָאנימ םעד ןעיײנַאב טנעקעג טשינ רימ ןבָאה 0

 ןוא רעניארקוא יד ןשיווצ טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה םֹזינומָאק רעד

 גנוריגער יד ןוא -- ןיילא ןייג וצ ןסָאלשַאב ןבָאה רימ ,ןסור-סייוו

 טַאהעג ארומ .ןוא דימ ןעוועג ןענעז ןדיי יד .זדנוא ןגעק ןעוועג זיא
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 רוד ןיימ ןופ

 יזדנוא ראפ ןעמיטש ןלעװ ייז ביוא סעיסערפער ןוא ןּפָארטש רַאֿפ

 רעד ןופ געט יד ןעמוקעג ןענעז סע .הלפמ ַא ןטילעג ןבָאה רימ

 .רעטנוא זיא עיציזָאּפָא עדעי טפַאשרעה (יקסדוסליפ) עיצַאנַאס

 םזיטימעסיטנַא רעד טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה סע ;ןרָאװעג טקירד

 ןופ טקעיָארּפ םעד וצ זיב ןעגנַאגרעד זיא סע ,עיצּפורָאק יד ןוא

 | ףיד ןשידיי ןטױל הטיחש יד ןטיברַאֿפ

 "סענאגארטס, עשידיי יד רַאפ ףמַאק א ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע

 .םעד ןופ טַאטלוזער סלַא ןוא ,םידירי ףיוא (ןלעטש-ףיוקרַאפ)

 ןסָאלשעג טָאה ןליוּפ ,ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ ןוא ןלַאפנָא עשינאגילומ

 ןייז טעװ סָאד זַא ,גנונּפָאה רעד ןיא דנַאלשטײדיײצַאנ טימ דנוב א

 :ןובשח ןיא תועט ַא טכַאמעג טָאה יז ,םויק ריא רַאפ ץוש א

 ירַאּפ וצ ריא רַאפ רעקיטסניג רַאפ ןטלַאהעג סע טָאה דנַאלשטיײד

 ךָאנ ןלױּפ טימ ךיז ןלייטעצ ןוא דנַאברַאפ ןטַאר טימ ךיז ןדניב

 .הלפמ רעקידנעטשלופ ריא

 יד ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןוֿפ ןטימ ןיא

 טלָאמעד ןיוש זיא ןָאסניוװעל ,לארשי-ץרא ןיא ןשינעעשעג עקיטולב

 ןייז טכעלטנעפערַאפ רע טָאה טייצ רענעי ןיא .דגַאל ןיא ןעוועג

 טלעטשעג ןוא תולג ןיא גנוגעװַאב רעשיאערבעה רעד ןגעוו ךוה

 סָאװ ,עלוש-לטימ ןוא סקלָאפ רעשיאערבעה רעד רַאפ הבצמ א

 .עיװטַאל ןוא עיבַארעסעב ,עטיל ,ןליוּפ ןיא ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא

 עקיטולב יד .המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןכָארבעגסױא טָאה סע

 ןבָאהס ןוא טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה לארשי-ץרא ןיא ןשינעשעג

 ,תורושב-בויא יו .תועידי עקיליורג ןליוּפ ןופ ןעמוקנָא ןביױהעגנָא

 ןענעז עכלעװ רעדנעל עלא ןיא ןדיי ןדרָאמ ןוא ןקיניּפ ןגעוו

 יגעצנָאק .סָאטעג ןגעװ ,דנַאלשטײדײצַאנ ךרוד ןרָאװעג טצעזַאב

 ןוא ,טעברא עגרָאטַאק ןוא טײהקנַארק ,רעגנוה ,סרעגַאל עיצַארט

 "רעביא טָאה ןָאסניוועל .גנודרָאמסױא ןסַאמ ,ןעמעלַא םעד ץוח א

 "ערטרעצ ,ןטקינײּפרַאפ םענופ ןבעל סָאד סנעטייוורעדנופ טבעלעג

 :טגערפעג יאדוו ַא ךיז טָאה רע ,קלָאפ ןטעטכינרַאפ ןוא םענעט

 ןסַאמסקלָאּפ יד קידנעזָאלרַאפ דניז ַא ןעגנַאנַאב טשינ רע זיא וצ

 לָאצ יד קידגרעסערגראפ ,ןעוועג זיא רע רעזיירו"געוו טנעמעדו

 גונעג ָאטשינ ןענעז סע עכלעװ רַאּפ ,דנַאל ןיא יןלארענעג;

 טָא טרעטַאמעג םיא ןבָאה וצ ,טשינ סייוו ךיא ? ריא ןיא רעצעלפ
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 םיובנירג קחצי

 רעד ןופ ךות עמַאס םעד ןיא ןיירא זיא רע .ןקנַאדעג ערעטיב יד
 סָאװ ,ײטרַאּפ רעקידנעריפנָא רעד ןיא ,לארשייץרא ןיא טעברַא
 טָאה ןבירשעג ןוא -- טעדײשטנַא ןוא טוב ,טוט סָאװ ,טריגיריד
 רימ טָאה רע .ןדיי רעוועשראוו יד ןופ ןבעל ןגעװ ךוב ַא רע
 .ןקוקרעביא םיא לָאז ךיא ןטעבעג ךימ ןוא ךייבתכ םעד טכַארבעג
 ,טגָאזעג םיא ןוא טנעיילעג בָאה'כ ,חשקב ןייז טליפרעד בָאה'כ
 רע .ןבירשעג טָאה רע יװ ןביירש רעסעב טנעקעג טלָאװ רע זַא
 ןצנַאגניא ןעוועג ,לָאמ טירד א ןוא טייװצ א ןבירשעג טָאה
 .ןדיי רעװעשרַאװ ןופ ןבעל םעניא ןעקנוזרַאפ ,ןָאטעגניײרא

 רע ,טַאנָאיסנעּפורּפָא ןא ןיא םיא טימ טנעגעגאב ךיז בָאה'כ
 טדערעג ,ןעגנַאגעגמורא ךָאנ זיא רע .ןעועג קנַארק ןיוש זיא
 ףיוא קנַארק זיא רֹע זַא ןעזעגנָא טוג ןיוש טָאה'מ רעבָא טסעומשעג
 ,טײהקנַארק-שזילַארַאּפ רערעווש א

 ךיוא ןוא טיײהקנַארק ןייז תעב לָאמ עקינייא ןעזעג םיא בָאה'כ
 טָאה יז ,טגעלפעג ןוא טיהעג יירטעג םיא טָאה עכלעוו ,יורפ ןייז
 ,טיױט ןעמַאזגנַאל ןייז ןטלַאהפיױא טנעקעג טשינ רֹעבָא



 (ילאילוס) קישטייוואלאס (סקאמ) םחנמ רייד

 רעד ,קישטײװָאלָאס רעגנוי רעד ןורכז ןיימ ןיא ךָאנ טבעל סע :

 ךז טָאה רע וװ ,"טעיװסַאר, סנָאסלעדיא ןופ דילגטימ-עיצקַאדעד

 ילָאּפ יד ןייטשראפ ןיא ,קיטסילַאנרושז ,םזינויצ ןיא טמוקלופרַאפ

 העפשה ןוא גנוקריווסיוא ,גנולקיזװטנַא רעייז ,ןעגנוריסַאּפ עשיט

 רע .גנוגעװַאב-סגנואיײרפַאב ןייז ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ ןבעל ןפיוא

 טַאהעג ביל טָאה סָאװ ,ערטסַאלַאכ, םעד וצ טרעהעג טשינ טָאה

 .ןעמעלא ןוא ץלַא טימ טקיטפעשאב ךיז טָאה ןוא ןרעדור וצ

 "געמרַאפ ןוא רעטוג ַא ןיא גנואיצרעד עלענָאיצידַארט ןייז = )

 ןופ גנושרָאפ רעכעלטּפַאשנעסיװ וצ ןעגנוגיינ ענייז ,םייה רעכעל

 רעד ןיא טייקכעלנעזרעּפ ןייז ףיוא ןעוועג עיפשמ ןבָאה ד"נת

 יבעסיוו ןוא עשידיי ,עשיטסינויצ ןיא ךיז ןפיטרַאפ ןופ גנוטכיר

 -געביוא ןוא רעטציהעצ רעד ןיא טשינ ןוא ןעמעלבָארּפ עכעלטפַאש

 עלעוטקַא יד ןופ דנאר ןפיוא רענגעק טימ קימעלָאּפ רעקיפיוא

 | ,ןשינעעשעג

 רע טָאה ,?טעיװסַאר, ןיא ןענָאסלעדיא ןופ לוש רעד ןיא

 ןסױנ יד דמערפ טשינ זיא סע ןעמעװ םזינויצ םענעי טנרעלעג

 רדסיסנעבעל םעד ןרעדנע וצ ךיז טימַאב רע ןוא העש רעד ןוֿפ

 יד ןוא םרָאפ סנעבעל רעייז ,ןדיי לָאצ יד ווו םוטעמוא תולג ןיא

 | .סע ןעגנַאלרַאפ ןדנעטשמוא

 זיא לרוג ןייז ףיוא זא ,טכַאמעג יױזַא ךיז טָאה סע ןוא

 רעטסינימ סלא תוחילש עכעלנייוועג טשינ א ןוט וצ ןלַאפעגסיױא

 (רענוװָאק) ָאבירַאט ןקידנעטשסבלעז םעניא םינינע עשידיי ראפ

 | ,עטיל

 ןיא .םירעּפ ןופ קלָאפ ַא ,קלָאפ ןשיווטיל ןופ רעריפ יד -

 טכיש עגיד ַא ןדליבסױא ןעמונעג טשרָאקָא ךיז טָאה סע ןכלעוו
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 םיובנירג קחצי

 עשיליּפ ַא ןעוועג ןיא סַאלקילעדַא סנעמעוו ,ץנעגילעטניא ןופ

 ןשיווצ ןבעל-הכולמ ןקיד'תופתושב ןרָאי רעטרעדנוה ןופ ךשמ ןיא

 גנולייטעצ רעד זיב ןטייצ סַאלעיגאי גינעק ןופ עטיל ןוא ןליופ

 ,עטעדניברַאפ עכעלריטַאנ ןדיי ןיא ןעזעג ןבָאה -- ןליוּפ ןופ

 סָאװ ןוא ,טלעפעג טָאה סָאװ סַאלק ןכעלרעגריבניילק שיטָאטש ַא

 רעד טימ רָאטקַאפ-סגנודניברַאפ סלַא ןעניד וצ חוכב ןעוועג זיא
 טשינרָאג טעמכ רעדָא קינעװ טָאה עכלעוו ,טלעוו רעקיד'ברעמ

 ,עטיל םעניילק םעד ןופ ןעמעלבָארּפ ןוא ןזעוו ,ןבעל ןגעוו טסווועג

 עכלעוו ןליוּפ ןופ טלעגנירעגמורַא ןעזעג ךיז טָאה עטיל

 -.טפױה עקיטײצרַאֿפ ריא ,ענליוו ןעמונעגקעװַא ריא ייב טָאה

 יַפוֲא ריא ןלױּפ טעװ רעמָאט טַאהעג ארומ טָאה ןוא ,טָאטש

 .לָאמ ַא ןופ תופתוש רעש'הכולמ רעד ןופ גנואיינַאב יד ןעגניווצ

 -ךטַאר ןוא דנַאלשטיײד ןופ ןעמוקַאב טנעקעג עטיל טָאה ףליה

 ןבָאה עריא םינכש עקיטכעמ יד טָא דצמ ךיוא רעבָא ,דנַאברַאפ

 רעד טױל ,ךיז ןבָאה ןדיי יד ייב .תונכס עסיורג טָארדעג ריא

 וצ ןעלסילש יד ןענופעג םיגיהנמיסקלָאֿפ עשיווטיל ןופ גנוניימ

 ,ןטכַאמסיורג-ברעמ יד

 טשינ ןסעזעג טעניבַאק-ןרָאטסינימ ןשיווטיל ןיא זיא רעבירעד

 לעפטרַאּפ רעד וליפא רָאנ ,םינינע עשדייי רַאפ רעטסינימ א זיולב

 ,טסינויצ ַא ,ןדיי א ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא רעטסינימ-ןרעסיוא ןופ

 תעב ךָאנ טָאה סָאװ ,םיובנעזָאר ןושמש ,קסנימ ןופ טַאקָאװדַא ןַא

 א ןפַאש ןופ קנַאדעג ןֹרַאפ טפמעקעג עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד

 יד ֹןַצ ןיב ןכיירגרעד לָאז סָאװ ,עטיל עקרַאטש ןוא עסיורג

 סע וו ,םוטנעטשריפסיורג ןשיװטיל ןופ ןצענערג עשירָאטסיה

 ןלױּפ טימ (עינוא) דנוב םעניא טלעטשעגטסעפ זיא

 .עטיל ןקידנעטשסבלעז ןופ רעב יד ,םיגיהנמ עשיווטיל יד
 סָאו ,ןדיי יד ןופ עיזַאטנַאפ ןוא קנוווש ןרַאפ ןקָארשרעד ךיז ןבָאה

 יד טימ רעקלעפ ןופ עיצארעדעפ ןימ א וצ טבערטשעג ןבָאה

 יד ,ןקַאילַאּפ יד ךיוא ןעמענמורַא לָאז סָאװ ,שארב רעניווטיל

 .ןסור-סייוו ןוא ןדיי עשיווטיל

 ןיא ,עטיל עניילק ַא ןופ רעסעב ןטלַאהעג ןבָאה רעניווטיל יד
 סָאוו ,רעניווטיל ןענעז גנורעקלעפַאב רעד ןופ בור רעד רעכלעוו
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 ןוא ץנעגילעטניא ןא ךיז ןופ ןדליבסיוא טייצ רעד טימ ןלעו

 .סַאלק-לטימ ןשיטָאטש ַא

 ,עטיל רעסױא ,טלעװ רערָאג רעד ףױא ןדיי יד ןופ רעוו

 -טנַא ןוא ןעגנובערטש יד וצ טײקמַאזקרעמפיוא טקנעשעג טָאה

 ץנעטסיזקע רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא ןצנעדנעטיסגנולקיוו

 רעריפרעטנוא יד ןענעז ןדיי יד עכלעוו ,עטיל ןקידנעטשסבלעז ןֹופ

 םולש ןבָאה ,טלעוזברעמ רעד ןיא עטיל טריפעגניירא ןבָאה סָאװ

 -יצַאב טלעטשעגנייא ןוא דנַאלסור-ןטאר ןוא ריא ןשיווצ טכַאמעג

 יז ןיא ןליופ טימ םולש זיולב ?דנַאלשטײדי-רַאמיײװ טימ ןעגנוא

 ןמיובנעזָאר ןופ ןעגנואימאב יד ץָארט ,ןסילש וצ ןעגנולעג טשינ

 ןוא בוטש ןיא רימ ייב ןענישרעד םיצולּפ זיא רע יוו קנעדעג'כ

 ןיא טלייועג טָאה רע סָאװ טייצ עצנַאג יד רימ ייב טניווועג

 טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא טריפעג טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עשרַאוװ

 ןוא תודוס ענייז טלייצרעד טשינ רימ טָאה רע .םולש ןגעוו ןליוּפ
 ףליה ןיימ ןטעבעג טשינ טָאה רע ;טגערפעג טשינ םיא בָאה ךיא

 ןגָאלשעגרָאפ טשינ יז םיא בָאה ךיא ןוא
 -פעשַאב ןעוועג קישטיײװָאלָאס ןיא טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ,עימָאנָאטײױא רעשידיי רעד ןופ ןינב םעד ןלעטשפיוא טימ טקיט

 סָאד ןעיובסיוא ןוא ןעלקיװטנַא טימ ,תולהק-סקלָאפ ןֿפַאש טימ

 הרשפ-ןכַארּפש רעד ןופ דוסי ןפיוא .,ןזעוו-סגנואיצרעד עשידיי

 יבעה :רעגַאל ןשיטסינויצ םעניא ןרָאװעג טריטּפעצקַא זיא סָאװ

 ילטימ עשיאערבעה ליפ ,עשיטסישידיי ןבענ ןלוש-סקלָאפ עשיאעד
 ןעוועג טשינ זיא טעברא יד .עשיטסישידיי עקינעוו זיולב ןוא ןלוש

 טריטסיזקע טשינ טלָאמעד ךָאנ טָאה סע .ערעווש סרעדנוזַאב ןייק

 ןקידנעשרעה םעד דצמ קורד רעלערוטלוק ,רעשירָאטַאלימיסַא ןייק

 רעשיסור רעדָא רעשילױּפ רעד ןופ העפשה יד .עטיל ןיא קלָאפ
 יד דצמ ןרָאװעג טריזירָאװַאֿפ טשינ ךיז טייטשראפ זיא ךַארּפש
 "רוא ריא ןוא עטיל ןופ טסייג רעד .ןראטקַאפ הכולמ עשיווטיל

 סָאװ רָאנ טָאה טירקסנַאס וצ טנעָאנ זיא סָאװ ךַארּפש עטלא

 -עטגיא רעשידיי רעד ןופ ןזיירק יד ןיא ןעגנירדנײרַא ןעמונעג

 ,טעטיזרעווינוא רעשיווטיל רעד ןוא ןלוש-לטימ יד ךרוד ,ץנעגיל
 -ַארטי-סקלָאפ יד ,שידיי טשרעהעג טָאה סָאג רעשידיי רעד ףיוא

 רעד קנַאד א .רעגיטש סנעבעל רעזעיגילער רעד ןוא עיציד
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 םיובנירנ קחצי

 יה עיציזָאּפ ערעקראטש א ןעמונראפ שיאערבעה טָאה עיצידַארט

 ןרָאװעג ןגיוצרעד ,בור'ס ,זיא רוד רעגנוי רעד ןוא לוש ןיא שידיי
 עטיל טכוזאב ןבָאה סָאװ ןדיי יד .ךַארּפש רעקיזָאד רעד ףיוא

 רעמיצרָאפ ןימ א זיא טרָאד זַא טכודעג ךיז טָאה ,טייצ רענעי ןיא

 ,לארשייץרא ןופ

 ןיא עימָאנָאטױא עשידיי יד טריזינַאגרָא טָאה קישטיײוָאלָאס = |

 רָאי ןיא) סערגנָאק ןטפלעװצ ןפיוא ןענישרעד זיא ןוא עטיל

 סיורג ךיז ןבָאה רימ ,ןדירפ רעלַאסרעװ ןכָאנ רעטשרע רעד ,(1

 הלוגה שאר רעד ,רעטסינימ ןשידיי ַא טימ ,םיא טימ ןטלַאהעג

 טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא רע ןוא ,עטיל ןיא ןדיי יד ןופ

 ,דובכ סיורג

 "רושז רעשידיי-שיאערבעה רעטנאקאב רעד ,דלעפנעזָאר לאומש

 רעדניק ענייז ןופ טנעקעג םיא טָאה סָאװ ,טסיצילבוּפ ןוא טסילַאנ

 ןעלקיטרא ענייז ןופ םענייא ןיא םיא ןגעוו ןבירשעג טָאה ,ןרָאי

 רעקידנעייגפיוא יינ א ןיא רע זא ,סערגנָאק ןטפלעווצ םעד רעביא

 -ַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא ןוא טלעוו רעשידיי רעד ןיא ןרעטש

 טלייועגסיוא קישטײװָאלַאס ןזיא סערגנָאק םענעי ףיוא ,גנוגעוו

 ,עוויטוקעזקע רעשיטסינויצ ךעד ןופ ךילגטימ סלא ןרָאװעג

 ןוא טפאש'הכולמ רעשיווטיל רעד ןופ ךיז ןקיטסעּפַאב ןטימ

 ןיא ןוא רעדנעל ברעמ יד ןיא סולפנייא ןשידיי ןופ ןלאפ םעד

 גנואיצַאב יד טרעדנעעג עטיל ןיא ךיז טָאה ,ללכב עקירעמא

 | ,ןדיי וצ

 םעד ףיוא טגיילעג ןבָאה רעניווטיל יד סָאװ ןעגנונּפָאה יד

 ענליוו .ןרָאװעג םייקמ טשינ ןענעז ןדיי יד עימָאנָאטױא ןבעג
 ןדיי רענליו יד ןוא ,ןלױּפ וצ רעבירא זיא טנעגעג .ריא ןוא

 -ןקָא רעשטייד רעד תעב ןבָאה עכלעװ ,רעריפ ערעייז ןליפא

 סלא ענליוו טימ עטיל סיורג ןופ קנַאדעג םעד טקידערּפעג עיצַאּפ
 וצ ענליוו ןסילשנָא םעד טימ טכַאמעג םולש ןבָאה ,טָאטש-טּפױה
 -ַאבכיײלג רעלופ ראפ טפמעקעג ןבָאה ןדיי עכלעװו ןיא ,ןליוּפ

 -ָאמעד ,ןזעוו-סגנואיצרעד ןיא טכער עלַאנָאיצַאנ ןוא גנוקיטכער

 ןעוועג טשינ ללכ ןענעז ןעגנוכיירגרעד ערעייז ןוא ,תולהק עשיטארק

 ,עסיורג ןייק

 טיירג זיא רע סָאװרַאפ ,ןקישטײװַאלַאס טגערֿפעג טָאה ןעמ עוו
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 רוד ןיימ ןופ

 םייב טעברַא ןייז זַא ,טרעפטנעעג רע טָאה ,עטיל ןזָאלרַאפ וצ

 -ראפ זיא עטיל ןיא עימָאנָאטױא עלערוטלוק עשידיי יד ןעיובפיוא

 ןעיובפיוא ראפ תוחוכ ענייז ןעמדיו טציא ליוו רע ןוא טקידנע

 טָאה תמאב ןוא .םזינויצ ופ עיצַאזילַאער רעד ראפ ,לארשייץרא

 טימ ןעמאזוצ ןייגנײרַא ןייז ףיוא ןעגנונפַאה עסיורג טגיילעג רע

 ןָאדנָאל ןיא עוויטוקעזקע רעשיטסינויצ רעד ןיא ןיקסניטָאבַאשז

 רעד ןופ ןזיירק יד ןיא ןעמ טָאה ָאמער"ױַאס ןיא סולשַאב ןכָאנ

 סרעדנוזַאב ןוא ,רעגַאל ןשיטסינויצ םעניא ןוא גנוטייל רעשיטסינויצ

 -קריװרַאפ יד זא ,ליפעג סָאד טַאהעג בושי לארשייץרא םעניא

 "עג םעד ףיוא טשינ טייג עיצארעלקעדירופלַאב רעד ןופ גנוכעל

 רענעבירטעגרעביא ןופ גע ןפיוא רָאנ ,ךאילש ןטיירב ןטּפָאה

 יד .רעבַארַא יד טימ ןסיירוצנייא טשינ ךיז ידכ .טייקיטכיזרַאפ

 יד ןבוהעגנָא ןבָאה םילשורי ןיא רעטעפש ןוא ןפי ןיא ןעורמוא

 יד ןופ גנוכעלקריוראפ רעד ןגעק ףמַאק ןשיבַארַא ןופ הפוקת

 יגייא ןצ טכַארבעג ןוא גנוריגער רעשיטירב רעד ןופ תוחטבה

 יד ןיא .ןפיצנירּפ ערעייז ןופ גנושטייטסיוא רעד ןיא ןעגנוקנערש

 ךיז טָאה ווָאלָאקָאס ןוא ןַאמצייוו ,ןטנעדיזערּפ עדייב ןופ רעצרעה

 הנווכ יד קיטילָאּפ עשיטירב יד טָאה רעמָאט ,דשח ַא טקעוװרעד

 רעד ףױא טריזַאב ןיא סָאװ ,ןַאלּפ ןצנַאג םעד ןרידיווקיל וצ

 רעיײז סלַא ןעזעג יײז ןבָאה רעבירעד .עיצַארעלקעד רופלַאב

 "רעד סָאד ןטיה ןוא ךַאװ רעד ףיוא ןייטש ןיא עבַאגפיוא רקיע

 ןרעטיירבסױא ראפ ףמַאק ַא ןביֹוהנָא ןיא טשינ ןֹוא עטכיירג

 ןופ ןעגנונפָאה יד טימ גנַאלקנייא ןיא טַאדנַאמ םוצ םישוריפ יד

 םעד ןקרַאטשרַאֿפ וצ ןעגנורעדָאֿפ ןיא ןֹוא ,רעגאל ןשיטסינויצ

 | ,ףֿמַאָק ןשיטילָאּפ

 -ָאבאשז ןופ ןגעוו יד ןיא ןעגנַאגעג טשינ זיא קישטייװָאלָאס

 סנַאמצייו טימ ןעוועג םיכסמ טשינ ךיוא רעבָא טָאה רע ,ןיקסניט
 -סגנוקניירשנייא רעד טימ טכַאמעג םולש טָאה סָאװ ,קיטילָאּפ
 ופ טסנוג יד ןעניוועג וצ קעווצ םעד טַאהעג טָאה סָאװ ,קיטילָאּפ

 -עטשַאב ןכָאנ .ףמַאק רעייז ןיא ייז טקיטומרעד ןוא רעבארא יד

 רעכעלרעניא ןא ןעגנַאגעגנָא זיא טַאדנַאמ ןשיטירב םעד ןקיט

 ןופ ןדָאטעמ יד ןגעוו גנוטייל רעשיטסינויצ רעד ןיא לגנַארעג
 טעבראייבפיא יד ןטיירבוצסױא ןעלטימ ןכוז סָאד ןוא .ףמַאק
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 םיובנירג קהצי

 זיא גנוריגער עשיטירב יד .הילע יד ןרעסערגראפ ןוא דנאל ןיא
 ןדריה'רבע ןסיירּפָא סָאד זַא ,סולשאב םוצ ןעמוקעג טלָאמעד
 עיצַאזינָאלָאק רעשידיי ראפ טמיטשאב זיא סָאװ לארשי-ץרא ןופ

 ,קלָאפ ןשידיי ןרָאפ םיײהילַאנָאיצַאנ א ןפאש םוצ ןפלעהוצ טעוװו
 עשיטירב יד זַא ,רעבַארַא יד רַאפ ןרעוו רָאלק טעװ סע יװ םעדכָאנ
 עשידיי א רַאפ לארשי-ץרא ץנַאג ןכַאמ וצ העדב טשינ טָאה גנוריגער

 ,הנידימ
 ךָאנ ןוא ,רערעווש א ןעוועג זיא גנוטייל רעד טימ ףמַאק רעד

 ,גנוריגער רעשיטירב רעד טימ ףמַאק רעד ןעוועג זיא רערעווש
 ןיא טַארימע ןשיבַארַא ןופ גנופאש רעד ןיא ןעזעג טָאה סָאוװ
 ןיא רעבַארַא יד ןעגנערב ןעק סָאװ ,געוו ןקיצנייא םעד ןדריה-רבע
 -רופלַאב רעד טימ ןכַאמ וצ םולש ,ריא רעסיוא ןוא לארשי-ץרא
 "סינויצ רעד ןופ דנַאטשרעדיװ םעד ןכערב וצ ידכ .עיצַארעלקעד
 -ץרא ןופ ןרינגיזער טימ טָארדעג לישטרעשט טָאה גנוריפנָא רעשיט

 רעמענוצניירא ןעוועג םיכסמ רע טָאה ןגעקַאד .טַאדנַאמ-לארשי
 -ַאֹּפ יד ןקרַאטשרַאפ סָאװ ןפַארגַארַאפ טַאדנַאמ ןופ הסונ םעניא
 ,םזינויצ ןופ סוטַאטס ןוא עיציז

 ןפרָאװעג טָאה טַאדנַאמ םענופ ןרינגיזער וצ גנואָארד יד
 סָאװ עלא יד טקיטומרעד טָאה ןוא גנוטייל רעד ףיוא דחפ ַא

 -טימ עוויטוקעזקע עלַא ,ןבעגוצרעטנוא ךיז טיירג ןעוועג ןענעז
 רעד ןופ ןַאלּפ ןטימ ןכַאמ וצ םולש ןעוועג םיכסמ ןבָאה רעדילג

 סלישטרעשט ןיא ןרָאװעג טרילומרָאפ זיא סָאװ ,גנוריגער רעשיטירב
 ףיוא הנידמ רעשיבארא יד ןופ גנופאש רעד טימ ןוא ךוביסייוו
 טייקכעלגעמ עדעי ןסָאלשרַאֿפ טָאה סָאװ ,ןדרי ןופ טייז הרזמ
 זיב ,לארשייץרא ןיפ לייט'חרזמ ןיא עיצאזינַאלַאק רעשידיי ןופ
 | ,גָאט ןקיטנייה ףיוא

 -עג טשינ ךיז ןוא ןבעגעגרעטנוא ךיז טָאה קישטיײווַאלַאס
 ןיא ןח םעד ןריולרַאפ טָאה רע רעבָא .יקסניטָאבַאשז יו טעוװעטנוב
 עוויטוקעזקע רעד ןיא םיא ןלייווסיוא סָאד ןוא ןגיוא סנַאמצייוו
 ,ןטייקירעװש ןיא ןסױטשעגנָא ךיז טָאה סערגנָאק ןטנעציירד ןפיוא
 -גערטשנָא עסיורג ְךָאנ טשרע ןרָאװעג טקיטייזאב ןענעז סָאװ

 | ,ןעגנוג
 סנַאמצייװ טימ טכַאמעג םולש טשינ טָאה קישטיײוװַאלַאס רעבָא
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 רוד ןיימ ןופ

 רע .עיסימעד ןיא ןבעגעגנָא רעטעפש ךיז טָאה רע ןוא ,קיטילָאּפ

 טָאה סָאװ עּפורג רעלענָאיציזָאפָא רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ְךיז טָאה

 ,ןילרעב ןיא ןוא עשראוו ןיא טריזינַאגרָא ךיז

 ןייק רעבירַא זיא ןוא ןָאדנָאל טזָאלרַאפ טָאה קישטיײװָאלָאס

 ר"ד ןוא ןיקצַאלק ר"ד טימ ןטערטעגניײרַא רע זיא טרָאד ,ןילרעב

 עידעּפָאלקיצנע רעשידיי רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ןאמדלָאג .נ

 טכַאמ יד ןעמענרעביא םוצ זיב סָאװ ,ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא

 ןיא עריא רעדנעב עלא טעמכ ןענישרעד ןענעז ןרעלטיה ךרוד

 ,שיאערבעה ןיא רעדנעב ייווצ ןוא שטייד

 ,ךיא בױלג ,םיא טָאה עידעּפָאלקיצנע רעד ןיא טעברא ןייז

 -טיל רעד ןיא טעברא ןייז יו חור-תחנ ןרעסערג ַא ןעוועג םרוג

 .-געסיוו וצ .ןקישטייװָאלָאס ןופ ןעגנוגיינ יד .גנוריגער רעשיוו

 רע רעכלעוו ייב ,גנושרָאפ ך"נת רעד ןוא טעברא רעכעלטפַאש

 - -לביב ןגעוו טפעה ענייפ א ץרזש טימ ןעמַאזוצ ןבעגעגסיורא טָאה

  םיא ןבָאה סע רעבָא ,ןכַאז עסיורג ןכָארּפשרַאפ ןבָאה ,קיטירק
 סָאװ ,ןטפַאשגעדייל עקראטש ענייז ןבעל ןייז ןיא ןעוועג רבוג

 יפָארַא םיא ,טייקכעלנעזרעּפ עשיגארט א ראפ טכַאמעג םיא טָאה

 עגייז ןופ ףוס םייב ןסױטשרַאפ םיא ןוא געוו ןכיילג ןופ טריפעג

 ,ןבעל ןייז ןופ הפוקת רעגילרעב רעד ןיא ,לעקניוו ַא ןיא געט

 ריא ןיא עּפורג רעלַאקידַאר רעד טימ טעבראעגטימ רע טָאה

 טנַאמצייװ ןוא ץנעגַא רעד ןופ גנורעטיירברַאֿפ רעד ןגעק ףמַאק

 ' | ,,קיטילָאּפ

 ןסָאלשַאב קיטליגדנע זיא 1920 רָאי ןיא סערגנַאק רעכיריצ ןפיוא

 ןופ ךיז ןסילשנָא ןכָאנ ,ץנעגַא רעד ןופ גנוטיירבסיוא יד ןרָאוװעג

 .ןוא ה .גרוברַאװ ,טעטימָאק ןשידיי ןשינַאקירעמַא ןופ רעריפנָא יד

  "רֶא םעד ךָאנ דלַאב ןבָאה רעבַארַא יד ,ץנעגַא רעד ןיא לַאשרַאמ

 םוצ טכַארבעג רעדיו ןבָאה סָאװ ,ןלַאפנָא עקיטולב טריזינַאג

 סע .ןדליפסַאּפ ןופ ךובסייו ןטױל טכער עשידיי יד ןעקנערשנייא

 -יירברַאֿפ ןופ טרעוו רעקיטשינ רעד ןזיװעגסױרַא דלַאב ךיז טָאה

 קיטילָאּפ-דליפסַאּפ רעד ןגעק ףמַאק רעד רעבָא .טַאר-ץנעגַא ןטרעט

 -ַאשְז רעסיוא ,עיציזָאּפָא רעד ףױא בוח םעד טגיילעגפיורא טָאה

 רעד ןופ טייז רעד ייב ןלעטש וצ ךיז ,ײטרַאּפ סיקסניטאב

 | ,עוויטוקעזקע

3 



 םיובנירג קמצי

 ןיא עטסכעלקילג יד ןעוועג יאדװַא זיא .הפוקת רענילרעב י יד |

 -רעביא ןטימ ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא יז ,ןבעל .סקיטטײװַאלָאס
 טָאה 1923 ןיא .סיצַאנ יד ךרוד דנַאלשטיײד ןיא טכַאמ יד ןעמענ

 ןיא טצעזאב ךיז ןוא לארשי-ץרא ןייק .ןעוועג ! .הלוע קישטייוװ ָאלָאס

 יי י .הפיח

 ,הילע ןייק ןוועג טשינ זיא .לארשי-ץרא ןיא ( ןבעל ן ןליז .ןיא
 סָאװ ,ץַאלּפ םעד בושי ןיא ןעמונְרַאפ טשינ טָאה..רע ,הדירי רָאנ

 רעד ןופ ןײטשטנַא ןטימ .טײהגעגנַאגרַאפ ןייז וצ טסַאּפעג טָאה

 יָאידַאר רעד ןופ שאר סלא ןרָאװעג טמיטשַאב-.רע .זיא הנידמ
 רעדיו ןוא ,"לארשיילוק  ןופ טַאר םעניא רעכָאנ ןוא .גנוטייל

 "פיורא טָאה'מ סָאװ ןעגנונפָאה יד ןרָאװעג םייוקמ טשינ ןענעז

 רע זיא רעטעּפש .םענייז טמא םעיינ םעד ןיא םיא ףיוא טגיילעג

 -רָאפ ריא סלַא גנוטייל רעשיטסינויצ רעד ךרוד ןרָאװעג טמיטשאב
 טליפרעד טָאה ןוא ןרעצנָאקרױקנַאב ןשיטסינויצ םעניא רעייטש

 ןיא סולפנייא ןוא לָאר ןייז רעבָא .,עבַאגפיוא ןִייַז .קירעהעג .יִוַו

 םעד זיב דצה ןמ ןבילבעג זיא רע .ןעוועג טלוב סרעדנוזַאב .טשינ

 ריא ןיא ןוא ,עּפָאריײא-תולג ןשידיי ןופ .גנוטכִינרַאְפ ןוא ןְברֹוִח

 ןוא תוחוכ עטסעב ענייז ןבעגעגּפָא טָאה רע רעכלעוו ,עטיל  ךיוא

 ,טרָאד םזיטימעסיטנַא ןטעוועדליוועצ םעד סנעטילווהעדנופ ןעזעג

 םענעי ןופ ןגנערבמוא םייב .סיצַאנ .יד .טימ ןטעבראטימ סָאד ןוא

 טקנופכױה םוצ טכיירגרעד ןּוא ןסקַאװעגסױא זיא רע זוװ ,םוטנדיי

 | .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןַײז ןיא

 .ןרָאי עטצעל יד ןיא ןבעל ןייז ןעוועג זיא שיגארט- ןוא .רעווש +-|

 רָאנ םיא טָאה'מ ןוא תומא 'ד ענייז ןיא ןסָאלשעגּפָא- ךיז טָאה רע

 קנב, ןופ םוירָאטקעריד ןוא טַארױקנַאב ןופ ןעגנוציז יד ףיוא ןעזעג

 יי יי י "ימואל
 גצא +  דר א 3

 ,טייקיטעט רעשיטסינויצ ןופ ץוחמ ןענאטשעג ןוא םירבח ענייז .ןופ

 -רעטסיוא םעד ףיוא ןעמָאנ-ןעילימַאֿפ ןייז טרעדנעעג/ טָאה 'רע

 טרעהעג ןעמ רָאי ןטצעל םעניא .ילאילוס -- ןעמָאנ ןשיאערבעה ןשיל

 טריפעג טָאה טײהקנַארק יד ,ץרַאה ןֿפױא ןרָאװעג קנארק זיא רע זַא

 ןעלמיה יד ףיוא ןעגנַאגעגפױא זיא סָאװ ןרעטש רעד ,טיוט ןייז וצ
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 ריד ןיימ ןופ

 "ץרא ןיא ןרָאװעג ןשָאלרַאֿפ זיא ,םוטנדיי ןשיאייפָארייא םענוֿפ

 ,לארשי תנידמ רעד ןיא ,לארשי

  טּפָאהעג טשיג טָאה רע סָאװ ,לארשי תנידמ רעד ןיא אקווד

 ןוא ןעקנוזעג טכיל ןייז זיא ,ןבעל ןייז ייב טכעלקריוורַאפ ןעז וצ

 ןוא גנַאג רעד ןעזעגסיוא זדנוא טָאה ױזַא טשינ .,ןעגנַאגעגסיױא

 סָאװ ,סערגנָאק ןטפלעװצ םענעי ףיוא ןבעל ןייז ןופ גנולקיווטנַא

 גנוכעלקריוורַאפ רעד, רַאפ גנוטרַאװרעד ןוא טכיל לופ ןעוועג זיא
 יג בו אי א א ."ןעמיורט עלַא ןופ

 טי 7
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 ץנימ המלש רייד
 עידעגַארטפ עליטש א

 רעד ןופ ןרָאינעס יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ץנימ המלש ך"ד

 עטסעב יד ןופ רענייא ןוא ,ןלױּפ ןיא גנוגעוואב רעשיטסינויצ

 ןאמ א ןעוועג זיא רע .ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ

 יד ,ךַאפ ןייז ןיא זיולב טשינ ,גנודליב רעניײמעגלַא רעסיורג ןופ
 טיול קַאילָאּפ ַא ןוא המשנ ןוא ןצרַאה ןצנאג ןטימ דיי ַא ,ןיצידעמ

 "שידיי רעד ןופ חסונ ןוא טסייג םעניא ,רוטלוק ןוא ךַארּפש רעד

 ,טרעדנוחרַאי םענעגנַאגרַאפ ןופ ףוס םייב ץנעגילעטניא רעשיליופ

 טצעזַאב ךיז טָאה סָאװ ,החפשמ רעשיווטיל-שידיי א ןופ ןוז ַא

 טקידנעעג רע טָאה ,קצָאלּפ ןבענ לטעטש ןיילק ַא ןיא ןליוּפ ןיא

 עטוג א זיוה סרעטָאפ םעניא ןעמוקאב ןוא עיזַאנמיג רעקצָאלּפ יד
 רעשיאערבעה רעד ןיא ןשינעטנעק עטיירב ןוא גנואיצרעד עשידיי

 ךוא ך"נת םוצ עביל ןייז ןעוועג זיא סיורג .ך"נת ןוא ךַארּפש

 / .געט עטצעל ענייז זיב םיא ןענעייל וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה רע

 ןרעטלע יד טימ ףמַאק ַא ןייטשוצסױא טַאהעג טשינ טָאה רע

 ןביולרעד םיא ןלָאז יז ,ןטייצ ענעי ןיא ןעוועג זיא גהנמ רעד יו

 ,טעטיזרעווינוא רעד ףיוא רעטעּפש ןוא עיזאנמיג ןיא ןענרעל וצ

 טזומעג טשינ ,ןסיזירק עכעלרעניא ןייק טכַאמעגכרוד טשינ טָאה רע

 ,עייג ַא ןעיוב וצ ידכ טלעוו עטלַא יד ןרעטשוצ

 -רַאֿפ שינַאמרַאה םיא ןיא ךיז טָאה ןפוא ןכעלריטאנ ַא ףיוא

 ,גנודליב ענײמעגלַא ןוא רוטלוק עשידיי ,המכח ןוא הרות טקינייא

 טייצױרעל ןײז תעב .םוטנעלױּפ ןוא טייקשידיי עלענָאיצידַארט
 גנורירַאב ןיא ןעמוקעג רע זיא ,טעטיזרעווינוא רעוװקסָאמ רעד ןיא

 םעניא רבח ַא ןרָאװעג זיא ןוא גנוגעװַאב ןויצ-יבבוח רעד טימ

 --לעדיא ,ווָאנעלשט טקריוועג ןבָאה סע ןכלעוו ןיא .,,ויירק ןויצ-ינב



 רוד ןיימ ןופ

 רעד ןופ רעייטשרָאפ יד ןופ ערעדנא ליפ ךָאנ ןוא ןיקשיסוא ,ןָאס

 ךיז ןיא טּפַאזעגנייא טָאה סָאוו ץנעגילעטניא רעשידיי רעגנוי
 רעשיסוו רענעטירשעגרָאפ רעד ןופ ןטרעוו יד ןוא טסייג םעד

 "ןויצייגב ןופ םירבה יד ןבָאה טייצ רעד ןופ ףיול םעניא ,רוטלוק

 ףבעל ןשידיי םעניא םיגיהנמ ןופ לָאר יד טליפרעד זיירק
 רעשיטסינויצ רעד ןרָאװעג ףייר ןיא ןיירק ןקיזָאד םעניא

 יןולעפ א ןעוועג זיא סע .ץנימ ר"ד ןופ ןביולג ןוא ןיײזטסוווַאב

 ןעוועג תחוכב טשינ זיא סיוירק םוש ןייק סָאװ ,ןביולג רעטסעפ

 ץנימ ןכלעוו טימ ,ןצרפ ןופ העפשה יד טשינ ,ןרעטישרעד וצ
 סבייו ןייז ןופ קורד רעד טשינ ןוא טעדניײרּפַאב רעייז ןעוועג זיא

 ןענעז סע עכלעוו ןיא ,קצָאלּפ ןיא עדלָאג םייהרעד ןופ ,החפשמ

 רעשיטסילַאיצָאס:שילױּפ רעד ןופ ןשטנעמ עקידנעריפנָא ןעוועג

 עסיורג טסָאקעג םיא טָאה סע .,טקריועג םיא ףיוא ןבָאה ײטרַאּפ

 רע ,ןלַאעדיא עשיטסינויצ ענייז ןביילב וצ יירט ןעגנוגנערטשנָא
 רעשידיי רעטריזינַאלַאּפ א ןיא רעגעגנַאפעג ַא יװ ןעוועג זיא
 "עטניא רעשיליּפ-שידי רעד ןופ זיירק םעד ןיא ןוא ,עילימאפ

 ןדנוברַאֿפ ךיז טָאה רע טניז ,טבעלעג טָאה רע רעכלעוו ןיא ץנעגיל

 ןרעיט א םעד ראפ טלָאצעג טָאה רע .יורפ רענייש-דליב ןייז טימ

 ענייז ןופ גנואיצרעד רעד טימ ,רעגייטש-סנעבעל ןייז טימ : זיירּפ
 -ַאנ ןופ טלעװ רעד ןיא טלעצרָאװרַאפ ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעדניק

 זיא סָאד ,רוטלוק רעשיליוּפ רעד ןופ ,ןלאעדיא עשילױּפילַאנָאיצ
 .ץנימ המלש ר"ד ןופ עידענַארט עליטש ןוא עפיט יד ןעוועג

 ןביירש טפראיואב -ןעמ טלָאװ יורפ ןייז ןופ החפשמ רעד ןגעו
 .ןַאמָאר רעדָא עיפַארגָאנָאמ ערעדנוזַאב א

 םוטכייר סנעמעוו ,חחפשמ רעפעלגעמרַאפ רעקיזָאד רעד ןיא
 בור'ס ןעוועג רעטכעט יד ןענעז ,ןסקַאװ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה
 רעד ,רענעמ יד .ןעגנַאגעגכָאנ יז ןענעז ןיז יד ןוא טרילימיסַא
 א טיהעגפָא ךָאנ ןבָאה ,םיליכשמ םידגנחמ ןופ רוד רעטייווצ
 טייצ רעגנעל ַא .רעגייטש-סנעבעל ןשידיי טימ גנודניברַאֿפ עסיוועג
 החפשמ רעד ןופ רעדנירג םענופ גהנמ םעד ןטלַאהעגנָא יז ןבָאה
 םיליכשמ יד ןענווַאד ןגעלפ טע ווו ןינמ ַא ןטלַאהעגסױא ןבָאה ןוא
 טרעטייוירעד ןצנַאגניא טשינ ךָאנ ךיז ןבָאה סָאװ ,"םיסרוקיפא,, ןוא
 החֿפשמ רעד ןופ ןעיורפ יד רעבָא ,עיצידַארט רעשידיי רעד ןופ



 םיובנירג קהחצי

  שארב .שידיי זיא סָאװ ץלַא  ןוֿפ טרעטייוורעד קראטש ךיז ןבָאה
  םענופ רונׂש עטייווצ יד ןענַאטשעג זיא ןעיֹורפ עקיזָאד יד ןופ
 -שילױּפ רוד ַא ןגוצרעד טָאה סָאװ ,החפשמ רעד ןופ .רעטָאפ
 רעייז ןעוועג זיא יורפ עקיזָאד יד ,קצָאלּפ ןיא ןעיורפ ,עקיד ןגעדייר
 "עגמוא ןא טַאהעג טָאה יז ,קיטכיט ןוא/ טנעגילעטניא ! ,שיגרעגע
 ןעוועג זיא יז ,עילימַאפ רעצנַאג רעד ףיוא סולפנייא | ןסיורג רעייה
 יז ,רוטלוק רעשילוּפ ןוא טסייג ןשיליֹוּפ ןטימ ןעגנורדעגכרוד
  לגילפ ןשיטסילַאיצָאס ןוא ןלַאקידַאר םֹעד ןפלָאהעג קראטש טָאה
 -סעווש ערעגניי ריא ,ףמַאק ןייז ןיא רעגַאל-סטייהיירפ ןשיליופ ןופ
 ילצָאס רעשיליוּפ רעד ןיא ןירעוט עוויטקַא ןַא ןעוועג זיא רעט
 ןעועג טשינ ויא ץנימ ר"ד ןופ ןױה סָאד ,ײטרַאּפ רעשיטסילַא
 .שיטסינויצ רעדָא ץנעגילעטניא .רעשידיי  רַאפ טקנופ-ףערט ןייק
 ייטקַא ,ס.פ,פ רַאפ טרָא-סגנולמַאזרַאּפ ַא רָאנ ,טנעגֹוי רעטמיטשעג
 ,ןדיי ןוא ןקַאילַאּפ ,ןטסיוװ

 -יצָאס ןשיליוּפ ןופ רעפסָאמטַא יד טק קיטלעוװעג טָאה זיוה ןיא
 עשיליופ יד ג ץנעגילעטניא רעלַאק ?לדַאר רעשיליוּפ רעד ןופ ,םֹזילַא
 | .ןלאעדיא-סטייהיירפ

 ךַארּפש רעשיאערבעה ,ןלַאעדיא עשיטסינויצ עגייז טימ ץנימ ר"ד
 .קידנעליפ טשינ ,ןרָאװעג טקורעגקעוװא זיִא ;רוטלוק רעשידיי .ןוא
 . .לקניוו ַא ; ןיא ,ןליפא סע

 ןייז זַא ,טריפעגכרוד סע טָאה ןוא ןפמעק טווורּפעג טָאה רע
 סע טָאה גנוטיײדַאב ַא רַאפ סָאו ,שיאערבעה ןענרעל לָאז ןוז
 ןעוועג זיא זיוה ןקיזָאד םעד ןיא ץלַא תעב ,ןבָאה טנעקעג ןעד
 ןרָאװעג ןסירעגטימ ןיילא לָאמנײא טשינ זיא רע 1םיא ןגעק
 ןוא טצרַא סלַא קיטקַארּפ ןייז .םָארטש ןקרַאטש םעד טָא ןופ
 זיֹוה סָאד ןזָאלוצרעביא ןעגנוווצעג םיא ןבָאה הסנרפ תֹוגאֵד יד
 רעד ןופ החגשה רעד ףױױא רעדניק יד ןופ גנואיצרעד יד ןוא
 ןצ רָאי ןופ זיא ױזַא ,םָארטש ןטימ ןעגנַאגעג זיא יז ןוא ,יורפ
 ץרַאה ַא טימ .עידעגַארט עליטש .ןייז ןרָאװעג רעסערג ץלַא- רָאי
 ןרעטייוורעד רעדניק ענייז יו ,ןעזעגוצ סע רע טָאה קָאטייװ לופ
 זיא סָאװ ,טלעוו רעדמערפ ַא טימ ךיז ןטפעהַאב ןוא םיא .ןופ-.ךיז
 ןיז ןופ ךשמה ןייק ןעזעג טשינ טָאה רע .טלעוו ..,ןייז -.טשינ
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 רוז ןיימ ןופ

 סָאװ ,םעדָאפ רענעדלָאג רעד .רעדניק עגייז ןיא ךיא םעגעגייא

 ,ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא טנַאה ןייז ןיא ןטלַאהעג טָאה רע

 טָאה המחלמ טלעװ רעטשרע רעד ךָאנ ןרָאא עטצעל יד ןיא

 טרעטנענרעד ךיז טָאה יורפ ןייז ,טסיירט עניילק א טבעלרעד רע

 ןקיטסייג ןייז ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה ןוא טלעוו רעקיטסייג ןייז וצ

 ,םיא ןֹופ טיו ןבילבעג ןענעז ענייז רעדניק יד רעבָא ,ןבעל

 ךיז ,טלעװ רעשיליפ רעד ןיא ןעגנַאגעג ןריולרַאּפ ןענעז ייז
 -הכולמ ןייז ןוא קלָאפ ןשילױּפ ןופ ןבעל םעניא טרעדילגעגנייא

 גע סנעבעל ןייז ןעגנאגעג םַאזנייא זיא ץנימ ,טפַאש
 יי / א

 לעדנאהאב ךיא סָאװ ןוטעג טוג ךיא בָאה וצ טשינ סייוו ךיא

 םיִא טימ סָאװ ,טניירפ ןיימ ןופ עידעגַארט עליטש יד רעטיירב

 ענייז ,טייצ טנענוי ןוא .רעדעק רעד ןופ תונורכז ךימ ןדניברַאפ

 טעוו ייז ןופ רענייק זַא ,רעכיז ןיב ךיא םגה ןוא ,ןבעל רעדניק

 רעצימע רשטא ךָאד ןעק ,עניימ רעטרעװ יד טָא ןענעייל טשינ

 וצ ןבענעגוצ בָאה ךיא סָאװ ןיטש םעד ןגעו ןלייצרעד יז
 טנעקעג טשינ בָאה ךיא רעבָא ,רעטָאּפ רעייז ןופ הבצמ רעד

 זיא סע .עידעגַאהט  עקיזָאד יד ןגייווש-ליטש טימ ןייגרעבירַא

 ודנוא ןיפ רעגיײא .רעדעי .עידעגַארט ןייז זיולב ןעוועג טשינ ךָאד

 זופ רוטַאנ יד זיא'ס .ןברק ריא רעקינעוװו רעדָא רעמ ןעוועג זיא

 .רעדניק-טדגיק ףוא רעדניק ענייז ןוא ךיז ןעז לָאז רע ןשטנעמ
 עיצקעיַארּפ יד זיא סָאד ,טייקכעלברעטשמוא עתמא יד זיא סָאד
 ןעוועג הכוז ןבָאװ טייקכעלברעטשמוא אזא ןצ ,טייקיבייא רעד ןיא
 רעשיטסיניצ א רעשידיײילַאנָאיצַאג רעד ןופ עקינעװ ןיולב
 סָאװ ,יורפ רעד ןיא הביס יד טקעטש .,טפָא רעייז ,ץנעגילעטניא
 -ןרא יד הביס ייז זיא לָאמַא .םוטש ןיא הביבס עדמערפ ַא טפַאש
 -רעד .ןֶא ךיז ןלגנַאר רימ עכלעוו טימ ,ןעגנוגנידַאב"סנעבעל עקימ
 : | .,ייז ןגעק זָאלּפליה ןעייטש ןוא גלָאפ

 ןייז טימ ןרָאװ עלַא ןעגנאגעגמורא ןיא ץנימ המלש ר"ד

 -נייא רעד ןעוועג- טשינ זיא .רע ,ןצרַאה ןיא עידעגַארט רעליטש

 ןרַאֿפ ןברק .ַא רַאפ רעדניק ענייז טכַא ױבעג טָאה רעכלעוו רעקיצ

 ? -. ןטיילגסנייז רעדנא ליפ יו קנופ ,תולג ןופ ךלומ
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 ןירעפלייה לאיזז

 ..געט ענעי ןענעז טנעָאנ יו ןוא טייוו יוו

 רעשיאערבעה רעטשרע רעד ייברַאפ טייג ןגיוא עניימ רַאפ

 לאיחי ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,תולג ןיא ןטרָאג רעדניק

 עניימ ייז ןשיווצ ,ךעלרעדניק עניילק ,ףליהטימ ןיימ טימ ןירעפלייה
 -לייה סָאװ ,רעדיל-רעדניק ,רעדיל עשיאערבעה ןעגניז ,ןיז ייווצ
 ןליּפש ענעדיײשרַאפ ןיא ךיז ןליּפש ,טסַאפרַאפ ייז טָאה ןירעפ-

 -ַאב ןענעז ןוא ךעלשיט עניילק ייב ןציז ,שיאערבעה ןרעדיולּפ
 ןעייטש ייז ןבענ ,גײצליּפש טימ רעװ ןענעכייצ טימ רע טקיטפעש
 -ַאב ,ןגָארּפ ערעייז ףיוא ןרעפטנע ,יײז טימ ןדייר סָאװ ךעלדיימ
 רעדָא ןעיירש ,ןרעדנַא ןטימ רענייא ךיז ןגירק ייז ןעוו ייז ןקיאור
 ,שילױּפ לייורעד ךָאנ זיא רעדניק יד ןופ ךַארּפש יד .ןענייוו
 ןוא שיאערבעה עלַא ןדייר סנירעגעלֿפ יד רעבָא ,שידיי לָאמַא
 ןדייר לייט ַא ןוא ,שיאערבעה ךיוא רעדניק יד ןרעפטנע לָאמַא
 ןעיירש ,ךיז ןגירק יז תעב ,ךַארּפש רעקיזָאד רעד ןיא ךיז ןשיווצ
 רעייז ןופ ןלַאפ רעטרעו עשיאערבעה ןעמ טרעה ,ןענייוו רעדָא
 ,אי :םַאזקרעמפיוא וצ ךיז רעה ,קוק ןוא .ייטש ךיא ןוא ,ליומ
 רעד ,שיאערבעה ןרעדיולּפ ןָא ןבױה רעדניק ערעזדנוא ,קיטכיר
 ,טייקכעלקריוו טרעו טמיורטעג ןבָאה רימ ןכלעוו ןגעוו רעדנווד

 קיסיירד םורַא .ןגיוא עניימ רַאפ דליב רעדנַא ןַא זיא טָא ןוא
 וװ) "בושמה-םוחת, ןופ ןקע עלא ןופ ןעמוקעג ךעלדיימ עגנוי
 ןוא (דנַאלסור ןשירַאצ ןיא ןעניוװ וצ טביולרעד ןעוועג ןיא ןדיי
 ןציז ,"בשומה:םוחת, ןופ ץוחמ סעינרעבוג עשיסור ןופ וליפא
 ןגוא ערעײז ןוא קנעבירעדניק יד ףיוא ,קנעב עקירדינ ףיוא
 רע .ייז רַאֿפ רָאפ טגָארט .טדער .סָאװ הערעל םעניא ןעגנעה
 ,ךַארּפש רעד ןופ ןצעזעג יד ןגעוו זיולב טשינ -- שיאערבעה טדער



 רָאֿפ טנעײל רע סָאװ ,ך"נת ןיא םירפס יד ןופ םעגייא ןגעוו

 עשיגָאגַאדעּפ ןגעוו רָאנ ,ףױא טרעלק ,טריטנעמָאק ןוא ייז רַאפ

 ךַארּפש-ןרעל יד זיא שיאערבעה .ןדנַאטשנעגעק רעדנא ןוא םיגינע

 ,סניטסילבערפ עשיאערבעה רַאֿפ ראנימעס תולג ןיא ןטשרע םעניא

 ןופ גנואיצרעד רַאפ עשראוו ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג ןיא סָאװ

 ערעיײז ןיא סגעטרָאג"רעדניק ןענעפע ןלעװ סָאװ ,סניטסילבערפ
 רעדניק ערעייז ןעיצרעד ןטימ ןבעגּפָא ךיז ןלעוו סָאװ ,ךעלטעטש

 רעדָא עשיזיוצנארפ ,עשטייד ,עשיסור ,עשילױּפ יד טָאטשנָא

 ןענעק סָאד רעדניק עידיי ןבעגרעביא ןלעוו ייז ,"סענָאב , עשילגנע

 ןופ ןגרָאמירֿפ עמַאס םייב ךָאנ ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןופ

 ןוא ייז רַאפ ייטש ךיא יו ךימ ךיא עז טָא ןוא ,טייהדניק רעייז

 ,קלָאפ רעזדנוא ןופ עטכישעג ןלטיּפַאק ייז רַאפ רָאֿפ גָארט

 ,שיאערבעה ןיא ץלא ןוא יײז ןופ תובושת םוקאב ןֹוא ייז גערפ

 עקידעבעל יד ןופ ענייא יװ ,טלַאטשנַא םעד טָא ןיא טבעל סָאװ

 -טפיוה יד ,עשרַאװ טָאטש רעד ןיא טדערעג ןרעוו סָאװ ןכַארּפש

 ,ללארשיב םאו ריע א ,ןלױּפ ןטפַאלקשרַאפ ןופ טָאטש

 ,ןירעפלַאה לאיחי טריגיריד םעלא םעד רעביא ןוא

 ,רערעל ענעי ןופ ,רערעל רעשיאערבעה ַא ,שטנעמ רעגנוי ַא

 ,רעטרעוו ערעייז סָאװ דימת רנ ַא יװ טרעקַאלפ סע המשנ סנעמעוו

 ןיא ןביולג םעד ףיוא ןעגניווצ ןוא ןקעוו ,ןרעטנומ תובהלתה רעייז

 -עג רע טָאה קידנעטש .ןריסַאּפ ןוומ סָאװ ,ןריסַאּפ סָאװ םיסנ

 ןוא רענעלּפ טימ ןעוועג לופ קידנעטש ,ךיירפ טימ טלעדורּפש

 זיא רע .טלַאטשנַא רעד ןופ רעטײל רעד זיא רע .ןעקנַאדעג

 ןופ קיטקַארפ ןוא עירָאעט רעד ןגעוו רָאטקעל ןוא רערעל רעד

 טסַאפרַאפ רֹע ,טרפב רעשיאערבעה רעד ןוא ללכב לוש-לבערפ רעד

 ,סעידָאלעמ-סקלָאפ רעדיל יד וצ וצ טסַאּפ ,רעדיל ,ןליפש ןיײלַא
 ןביירש ןלָאז יז ,רעטכיד ןוא ןרָאטיזָאּפמָאק טניפעג ןוא טכוז

 הגיכש יד ןיירא טגנערב רע ,סעידָאלעמ ןרינָאּפמָאק ןוא רעדיל

 סָאװ ,טלַאטשנַא םעיינ םעד ןיא רוטלוק ריא ןוא שיאערבעה ןופ

 זיא סָאװ לזדניא רעשיאערבעה א ,שיאערבעה סיואכרוד זיא

 .ןכַארּפש ערעדנַא םי א ןופ םורַא טציילפרַאפ

 זוה ןקיזָאד םעד ןיא ןעמוק געלפ ךיא ןעוו קידנעטש ןוא
 -רעדניק רעד ןענופעג ךיז ןבָאה סע וװ .סָאג ַאנשנעל רעד ףיוא
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 םיובניוג קהחצי

 טמענ ןענַאװ ןופ :ןגערפ ךימ ךיא געלפ .,רַאנימעס ןוא ןטרָאג

 ןיא טנרעלעג טשינ טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןעגנוי םעד טָא וצ ךיז

 ,ןגָאגַאדעּפ עסיֹורג ןופ הרות ןייק ןסָאנעג טשינ ,ןטעטיזרעווינוא

 םענעפרָאװרַאפ א ןיא ץעגרע ןסקַאוװעגפיוא ןוא ןריובעג זיא סָאװ

 ענייז עלַא ,טנרעלעגסיוא ךיז ןײלַא ץלַא ,ןילָאװ ןיא לטעטש
 ירעד גנודליב עצנַאג ןייז ,םידומיל ענײמעגלַא ןוא ןשינטנעק

 יד םיא וצ ךיז טמענ ןענַאװ ןופ -- טקַאדידָאטױא ןא יו ןברָאװ

 טנעלַאט ןוא ןטייקיאעפ עשיגַאגַאדעּפ יד גנובַאגַאב עכעלרעדנווו

 נָא ,ןביולג ןייז טימ ןדעי ןקעטשוצנָא ,ןיַאמ שי ַא ןפאש וצ

 רעדעי ,םיא וצ ךיז טרעטנענרעד סָאװ ןדעי תובהלתה טימ ןדניצוצ

 סָאװ דיירפ ענעביוהרעד יד !?הציחמ ןייז ןיא ןיירא טמוק סָאװ

 סיורא טלַארטש ,סיורא טרַאּפש ,קידנעטש ץרַאה ןייז סיוא טליפ

 ..דירפ שירעפעש א .טמערַאװרעד ןוא טכייל ,המשנ ןייז ןופ
 א

 םעד טימ טרעטַאמעג ,ךיא קנעדעג ,טלָאמעד ךיז ןבָאה רימ

 עשיאערבעה יד ןבעגרעביא רימ ןלעװ יוזא יוװ : םעלבָארּפ ןרעווש

 רעצרעה ערעייז ןיא ןצנַאלפניא ,רעדניק ערעזדנוא ךַארּפש

 טשרעה סע ווו ,הביבס רעדמערפ ַא ןיא רוטלוק ריא וצ עביל

 ןוא לופ ַא טבעל סָאװ ,רוטלוק ריא ןוא ךַארּפש עשיליוּפ יד
 ןוא טָאטש ןיא ,סַאג ןיא ץלַא טימ טסייר ןוא ןבעל קידנעזיורב

 וא ןופרעד ןובשחו ןיד א ןבעגעגּפָא ךיז ןבָאה רימ ?דנאל ןיא

 טשינ ןעק גנואיצרעד רעשידיי ןופ םרָאפ עלענָאיצידַארט ,עטלַא יד

 יד ףױא ןרעפטנע טשינ ןעק ןוא ,עבַאגפיוא ריא ןליפרעד רעמ

 ןעגנוגנידַאב עקימורא יד ןיא ערעזדנוא ןטיונ ןוא ןעגנורעדָאפ

 ןיא ןיוש ,רעדניק יד ראפ גנואיצרעד ןופ םרָאפ עיינ א ןפאש זומימ

 טעדליבעג ןפרַאד סע .טייהדניק רעייז ןופ ןרָאי עטסעירפ עמַאס יד

 עכלעוו וצ ,עשיאערבעה-עשידיי סנירעיצרעד ןרעוו טלושעג ןוא

 -- רעדניק יד ןופ גנואיצרעד יד ןבעגרעביא ןענעק לָאז ןעמ

 ףיוא טכַאװ סָאװ ,קלָאפ ןשידיי ןופ הניכש רעד ןופ טכיל םעניא

 ,הלואג ֹוצ ,ןבעל םעיינ ַא וצ

 ידנַאטשוצ זיא סע יוזא יװ ןוא ןעוו ,יונעג טשינ קנעדעגכ

 סעומש ןייא ,ןירעפלײה לאיחי טימ שינעגעגַאב ןיימ ןעמוקעג

 ןיא ןפַאש וצ ןסָאלשַאב ןבָאה רימ ןוא טגינעג טָאה ייווצ רֹעדָא
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 רַאֿפ רַאנימעס ַא ןוא ןטרָאגירעדניק ןשיאערבעה ַא עשראוו
 ךיז ףױא ןעמונעג ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טָאה ןירעפלייה .סניטסילבערפ

 יד ךיא ןוא ,גנומעגרעטנוא יד ןריזינַאגרָא וצ טעברַא עצנַאג יד

 רעכיז ןענעז רימ סָאװ ,ןטיציפשד יד ןקעד סָאד .,גנוריסנַאניפ

 יָבֲאניפ יד וצ .ןדיימסיוא טשינ יײז ןלעוו רימ ןַא ,עדייב ןעוועג

 .הגאד ַא ךָאנ ןבעגעגוצ ןירעּפלײה ךָאנ רימ טָאה תוגאד עלעיס

 רימ ןופ טכַאמעג ןוא ןגָאװ ןייז ןיא טנַאּפשעגנײא ךימ טָאה רע

 סָאװ ךעלדיימ יד רַאפ רערעל א עטכישעג עשידיי ןופ רָאטקעל ַא

 בָאה'כ .סנירעיצרעד ןוא סנירעגעלפ ןרעו וצ טבערטשעג ןבָאה

 רע רעבָא ,ןשינעטנעק ןוא טייקיאעפ ןיימ ןיא טביולגעג טשינ

 יכָאנ טשינ טָאה רע װ טקנוּפ ,טזָאלעג ור ֹוצ טשינ ךימ טָאה

 רע סָאוװ ,ןרָאטיזָאּפמָאק ןוא סרערעל ערעדנא עלא יד טזָאלעג
 .ןעוועג םיכסמ בָאה ךיא ןוא -- קרעװ ןייז ןיא טנַאּפשעגניײא טָאה

 "עגרָאפ ךיא בָאה המחלמיטלעוו רעטשרע רעד ןופ ביױהנָא ןזיב

 סָאד -- טנרעלעג ןײלַא ךיא בָאה ךסַא ,סעיצקעל עניימ ןגָארט

 עניימ ןסָאנעג ןבָאה סע סָאװ .סיֹוארָאפ ןופ רָאלק ןעוועג זיא

 ךיא רעבָא .טשינ ךיא סייו -- ייז ןענרעל ןיימ ןופ סנירעליש

 סגירעליש יד ןבעגעג טָאה טלַאטשנַא עקיזָאד יד סָאװ טוג סייוו

 טלָאמעד ןליֹוּפ ןיא ןזעוו סגנואיצרעד ןשידיי םעד ייז ךרוד ןוא

 ,גנולקיווטנא ןוא ןײטשטנַא ןייז ןופ ביֹוהנָא םייב

 סָאוװ ,סנירערעל ןוא סניטסילבערפ ןבעגעגסיורא טָאה רֹע

 ןבָאה ,דנַאל ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא ןעגנַאגעג ןענעז

 -עגסיוא ןבָאה ,רוטלוק ןוא ךַארּפש עשיאערבעה יד טיײרּפשרַאפ
 רעטעּפש זיא סָאװ לוש רעשיאערבעה רעד רַאפ געוו םעד ןטָארט

 טלַאטשנַא יד סָאװ תודימלת עטשרע יד ןשיווצ .ןרָאװעג ןפַאשעג
 עטסערג יד ,אניװָאר הנח -- ןעוועג ןענעז ןבעגעגסיורא טָאה

 ַאקסוַאדָאלָאמ .ַאידַאק ןירעטכיד יד ןוא ןיטסיטרַא עשיאערבעה

 ןוא סנירערעל סלַא ןעוועג םשיהנוק ךיז ןבָאה סָאװ ערעדנַא ןוא

 | ,סנירעיצרעד

 ןֿפלעהוצטימ תוכז םעד טַאהעג ךיא בָאה רָאי ייווצ רָאנ

 ןעועג רעװש טשינ רימ זיא סע .קרעװ ןייז ןיא ןענירעּפלײה

 ןיולב טשינ ןעמוקַאב סע בָאה'כ .טלעג עקיטיונ יד ןֿפַאש ֹוצ

 רעד ןופ ןוא עוװקסָאמ ןופ ךיוא ןטלַאהרעד רָאנ ,אפוג עשרַאװ ןיא
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 םיובנירג קחצי

 -ךעטעּפ ןיא ("גנודליב ןופ רעטיירפשרַאפ,) ?הלכשה יציפמ , הרבח

 -כָאנ טָאה סָאװ רערעל ַא ןענופעג דלַאב ךיז טָאה סע ןוא .גרוב
 טנעפעעג טָאה רע ןוא ,ןירעּפלײה לאיחי ןופ ליּפשייב םעד ןוטעג
 ילבערפ ַא ןוא ןטרָאג-רעדניק ןשיאערבעה ַא ,אקווד עשרַאװ ןיא

 רעטכיד ןופ רעטָאּפ רעד ,ןַאמרעטלַא ןעוועג זיא סָאד .רַאנימעס

 ,ןַאמרעטלַא ןתנ

 טשינ רעמ רימ ןבָאה ןכָארבעגסױא טָאה המחלמ יד ןעוו

 עשרַאוװ טצעזַאב ןבָאה ןשטייד יד ,טלַאטשנַא יד ןטלַאהסיוא טנעקעג

 טזָאלרַאפ טָאה ןירעּפלײה ,המחלמ רעד ןופ רָאי ןטשרע םעניא ךָאנ

 ,סעדָא ןייק ,םורד ןייק ןעגנַאגעג זיא רע ,ךיא יו טקנוּפ עשרַאװ

 ךיז ןבָאה ןגעוו ערעזדנוא .גרוברעטעּפ ןייק ,ןופצ ןייק ךיא ןוא

 ,ןעגנַאגעג רעדנַאנופ ךיז ןענעז רימ ןוא טדיישעצ

 זַא תועידי רימ וצ ןעגנַאגרעד ןענעז ןרָאי-המחלמ יד ןיא

 רעדניק ןשיאערבעה ַא טנעפעעג ןירעּפלײה טָאה סעדָא ןיא ךיוא

 סָאװ ןשטנעמ ןענופעג טָאה רע ןוא ראנימעס-לבערפ ַא ןוא ןטרָאג

 יד טנעקעג טוג בָאה'כ .טעברא ןייז ןיא טציטשרעטנוא םיא ןבָאה

 -ןצסיוא טייקיאעפ ןייז ןוא קרעװ ןייז וצ ענייז טייקנעבעגרעביא

 רעד ןופ גנַאג רעד .ערעדנא ףיוא ןביולג ןוא טסייג ןייז ןלַארטש

 ןענירעּפלײה טגָאירַאפ ןבָאה עיצולָאװער עשיסור יד ןוא המחלמ

 ךימ בָאה ךיא .לארשייץרא ןייק רעבירא זיא רע ןוא דנַאלסור ןופ

 ײלָאּפ רעד ןיא ןפרָאװעגניײרא ךימ ןוא ןלױּפ ןייק טרעקעגקירוצ

 זױלב ןעװעג זיא טעברא-רוטלוק יד רעכלעוו וצ טעברַא רעשיט
 עיצַאזינַאגרָא "תוברת, יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע ןעוו .בָאגוצ ַא

 -סיוא ןוא ןעלקיװטנַא וצ ןבױהעגנָא ךיז טָאה טייקיטעט ריא ןוא
 טעדנירגעג טָאה יז סָאװ ןלוש יד ןשיווצ ןעוועג ןענעז ןרעטיירבוצ

 רעד .ןרַאנימעס-לבערפ ןוא רענטרעגירעדניק ךיוא טריפעג ןוא

 עכייר ןבעגעג טָאה -- טייזרַאֿפ טָאה ןירעּפלײה סָאװ ןעמָאז

 .טכורפ

 רעדיו ךיא בָאה ,ןײרַא דנַאל ןיא ןעוועג הלוע בָאה'כ ןעוו

 רעכעלנע ןַא ןופ שארב ןענַאטשעג זיא רע ,ןענירעּפליײה טנעגעגַאב

 זיא ָאד רעבָא .עשראוו ןיא טעדנירגעג ןבָאה רימ סָאװ ,טלַאטשנָא

 רעלעניגירָא ןייק ,ןטפיוא רעיינ ןייק םעד ןיא ןעוועג טשינ רעמ

 טלעגנַארעג רעווש עקַאט רעבירעד ךיז רע טָאה ."תישארב השעמ,
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 ריד ןיימ ןופ

 רעטַאוװירּפ א ןעוועג זיא טלַאטשנַא ןייז .לרוג ןרעווש ןייז טימ

 ןעוועג קנַארק טלָאמעד ןיוש זיא רע .עשרַאוװ ןשיליוּפ םעניא וו
 ,טייצ רעד רַאפ ןרָאװעג טלַא ןוא

 רימ .טשינ ךיא ןעק לארשייץרא ןיא לטיפַאק סנעבעל ןייז

 ןענעז ןטיבעג טעברא ערעזדנוא .טנעגעגַאב ןטלעז רעייז ךיז ןבָאה

 טשינ ףליה ןייק רימ ייב רע טָאה לָאמ סָאד ןוא ענעדיישרַאפ ןעוועג

 דנַאטשמיא ךיא ןיב רָאי סנעבעל ןטצעל ןייז ןיא רָאנ ,ןטעבעג
 ויא טא ןוא .טנַאה עקידנעפלעה ַא םיא ןקערטשוצסיוא ןעוועג

 זיא רע זא טסוװועג טשינ בָאה ךיא ןוא ןברָאטשעג ןירעפלייה

 ,עטלייצעג ןענעז געט ענייז זַא ןוא קנַארק רעווש יוזא

 ןייז ןוא טױט ןייז ןגעוו העידי יד טנעיילעג בָאה ךיא ןעוו

 ןרָאװעג קידעבעל רעדיוו ןוא ןעמונעגפיונוצ ךיז ןבָאה היוול

 יוזא יד -- געט ענעגנַאגרַאפ יד ןופ תונורכז יד ץרַאה ןיימ ןיא

 בעט עטנעָאנ יוזא ןוא עטייוו

 ןייז סָאד לָאז .ריּפֲאּפ ןפיוא ָאד טנעכייצרַאֿפ סָאד ךיא בָאה

 ךיא רעפעש א -- רערעל א ןפ רבק ןפיוא םולב ענעדײשַאב א
 ,לארשי
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 אנרעיפאפ בקעי םחהרבא

 רע וו עיזַאנמיג רעקצָאלּפ ןיא טנרעלעג ןענעק םיא בָאה'כ

 ערעקירעדינ יד ןיא ,עיגילער רעשידיי ראפ רערעל ַא ןעוועג זיא
 ,םידימלת ענייז ,זדנוא וצ טרעטנענרעד טשינ ךיז רע טָאה ןסַאלק

 שיאערבעה ןענרעל ייז זַא טסווועג טָאה רע סָאװ ,יד וצ טשינ ךיוא

 ברַאה רעייז ןעוועג טשינ זיא רע ,רעכיב עשיאערבעה ןענעייל ןוא

 ענייז ןביירש ןביוהעגנָא טלָאמעד טָאה רע ,ןענרעל םייב זדנוא טימ

 המלש רבח ןיימ ןביירשוצרעביא ןבעגעג ייז טָאה רע ןוא תונורכז

 ןיא טנרעלעג ןוא זה ןיא זדנוא ייב טניווועג טָאה סָאװ ,ץנימ

 ןענעז שיאערבעה ןיא ןשינעטנעק עניימ .רימ ןופ סַאלק רערעכעה ַא

 טלאהגיא םעד ןייטשראפ ןענעק לָאז ךיא גונעג ןעוועג טשינ ךָאנ

 ןענעז סע ,ייז ןיא קילב ַא טּפַאכעג זיולב בָאה'כ ,תונורכז ַײד ןופ

 יַאּפ ווו רימָאטישז ןיא ראנימעס ןגעוו תונורכז ךעלטיּפַאק ןעוועג

 טרָאד ןבָאה טָאװ רערעל יד ןגעוו ןוא טגרעלעג טָאה אנרעיּפ

 ,טעטכירעטנוא

 "בעה א זיא רערעליעיגלער רעזדנוא זא טסווועג ןבָאה רימ

 יירק סלַא רוטַארעטיל רעד ןיא ןיירא זיא ןוא רעביירש רעשיאער

 -עגנָא יד לַאטסעדעיּפ ןכיוה ןופ ּפָארַא טפרַאװ סָאװ ,רעקיט
 רושָארב ןייז ןגעוו טרעהעג ןבָאה רימ .רוד ןופ רעטכיד עטסנעעז
 ,("לגַארטעג ןטלַא טימ לופ גורק רעיינ א,) "ןשי אלמ שדח ןקנק;
 -ףעה רעד ןופ רעטעגּפָא יד טרעטעמשוצ טָאה רע רעכלעוו ןיא
 ,עכעלריטאנ .עיזעָאּפ עטכע טנָאמעג טָאה ןוא גנוטכיד רעשיאעד
 ןענעז טייקנייש עצנַאג ריא סָאװ עשלַאפ ,עטכַאמעגכָאנ טשינ ןוא

 יָאדװעסּפ ןשטייד ןוא ןשיסור ןופ גנומַאכָאנ ןוא תוצילמ ך"נת

 ימיג ערעכעה יד ןיא רעליש א ןעוועג ןיב ךיא ןעוו .םזיציסַאלק |

 רר רעד ןופ עטכישעג יד טנרעלעג ןבָאה רימ ווו ,ןסַאלק"עיזַאנ
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 ררד ןיימ ןופ

 רושָארב עטנַאקַאב עקיזָאד יד ןעמונעג ךיא בָאה רוטארעטיל רעשיס
 "כרוד יז ןוא םירפס סרעטָאּפ ןשיווצ טכוזעגּפָא בָאה'כ סָאװ ,ענייז

 ןוא קורדנייא ןייק רימ ףױא טכַאמעג טשינ טָאה יז ,טנעיילעג

 טקנעשַאב זיא רבחמ ריא סָאװ רַאּפ ןענַאטשרַאפ טשינ בָאה'כ

 ?רעטעגּפָא יד ןופ רערעטעמשרעצ, :לטיט םעד טימ ןרָאװעג

 טָאהעג אנרעיפַאּפ ןופ רושָארב יד טָאה הפוקת רענעי ןיא רעבָא

 ,טרעוו ןקידנעטײדַאב ַא
 רעשידיי רעד ףיוא ןעוו סערגנָאק ןשיטסינויצ ןטשרע ןכָאנ

 זדנוא וצ ךיז רע טָאה ,גנומיטש ענעביוהעג ַא טשרעהעג טָאה סָאג

 ודנוא טימ טלָאװעג טלָאװ רע יו ןעזעגסיוא טָאה'ס ,טרעטנענרעד

 ,טקיאורמואַאב םיא ןבָאה סָאװ ןגָארּפ עסיוועג ןרעלקפיוא ןעמאזוצ

 "דחא "חולישה, ןיא ןרָאװעג טכעלטנעפעראפ טלָאמעד ןענעז סע

 טַאלבנעכָאװ) "דָאכסָאװ, ןיא ןוא סערגנָאק ןגעוו ןעלקיטרַא ס'םעה

 ,םוטגדיי םעיינ ןוא ןטלַא ןגעוו ווירב -- (ךַארּפש עשיסור רעד ןיא

 -קעל יד תעב ןענעייל רימ ןגעלפ עטצעל יד ,ווָאנבוד ןועמש ןופ

 ,ייז רעביא טריטוקסיד ןוא סעיצ

 יא ןבילברַאֿפ ןענעז סָאוװ ןיז ייוצ טַאהעג טָאה ָאנרעיּפַאּפ

 ,רעביירש רעשיסור ַא ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא ןוא דנַאלפור
 ןיא ווָאקנעלװַאּפ ןופ עבַאגסױא רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה סָאוװ

 .טשיג תועט ןייק בָאה ךיא ביוא ,ַאזָאניּפש ןופ עיפַארגָאיב רעד

 ןבָאה עדייב .טצרַא ןַא ןעוועג ,ךיז טכַאד ,זיא רעטייווצ רעד

 םוצ ןעמוקעג ןענעז ייז ןעוו ןוא גנואיצרעד עשיסור ַא ןעמוקַאב

 רצ טימַאב טשינ ךיז ייז ןבָאה ,ךוזַאב ןצרוק א ףיוא רעטָאֿפ

 ןיא טנעגוי רעקידנערידוטש רעשידיי רעד טימ רעטנענ ןענעקַאב

 ןריובעג ןיוש זיא סָאװ ,םינוקז-תב ַא טַאהעג ךיוא טָאה רע ,טָאטש

 .עיזַאנמיגרעטכעט רעד ןיא טנערעלעג ןוא ןליוּפ ןיא ןרָאװעג

 רעד ןופ גנורעייפ א ףיוא ןרָאװעג ןדַאלעגנייא טכירעגמוא ןיב'כ

 ,גָאט-סטרובעג סרעטכָאט
 סעט'רבח יד .ָאנרעיֿפַאּפ ןופ זױה םעניא ןענופעג בָאה'כ

 רעד ןופ טסעג עקינייא ןוא םירבח עניימ ,ָאנרעיּפַאּפ ןייליירפ ןופ

 "קירוצ טָאה סָאװ ,רתסא ךיֹוא ייז ןשיוצ ןוא עדלָאג עילימַאֿפ
 ַא ףיוא טרַאװעג ןוא דנַאלסור ןיא גנוקישראפ רעד ןופ טרעקעג

 -עגרעביא טָאה יז .עשראוו ןייק רעבירא ןגעמ וצ שיגעביולרעד
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 םיובנידג קחצי

 טגיילעגפיורא ןוא טגעװָא ןופ "גנוריפנָא, יד טנַאה ריא ןיא ןעמונ

 יטַאּפ ,ץנעט עשיליוּפ טריאיציניא טָאה יז .םתוח ריא םיא ףיוא

 יפיוא ןשיליוּפ ןופ ןטייצ יד ןופ רעדיל ערענָאיצולָאװער עשיטָאיר

 ימיג םענופ זיוה םעניא טנעװַא רעד ,דנַאלסור ןגעק דנַאטש

 ,טנעוװַא ןשיליוּפ ַא ןופ רעטקַארַאכ םעד ןעמוקַאב טָאה רערעלדעיזַאנ

 -ךאפ ,טָאה ָאנרעיּפַאפ .ס.פ,פ רעד ןופ רעגייטש ןוא חסונ ןטיול

 -פוצ ןעוועג זיא רע ,טרעקרַאפ .טריטסעטָארּפ טשינ ,ךיז טייטש

 טנעגי רעד ןשיוװצ טזיורבעג טָאה סָאװ ,החמש רעד ןופ ןדיר

 טימ טסעומשעג ,טּפַאשלעזעג רערעטלע רעד ןשיוװצ ןסעזעג ןוא

 ןשרעה סָאװ ןעגנומיטש יד ןעגעוו ןוא םינינע עלעוטקַא ןגעוו ייז

 שיט םוצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא זַא ,קנעדעעכ ,טגעגוי רעד ןשיווצ

 ןיב'כ .יײז טימ סעומש א ןיא ןיירא ןיב ןוא "עטלא , יד ןופ

 ןוא עקידנעסעומש יד ןשיװוצ טסינויצ רעקיצנייא רעד ןעוועג

 םזינויצ םעד ןקידיײטרַאפ ןערב ןכעלטנעגוי טימ ןביוהעגנָא בָאה'כ

 רעד ןופ טייקיטעט רעד ןגעו ןעקנאדעג עניימ ןעלקיװטנַא ןוא

 םַאזקרעמפיוא ךיז טָאה ָאנרעיּפַאּפ ,טפנוקוצ ריא ןוא גנוגעוװַאב

 יטנַא םיא רַאפ ךיז טלָאװ סע יוװ ,רעטרעוו עניימ וצ טרעהעגוצ

 ןעגנורדעגכרוד ןענעז סָאװ ןעגנובערטש ןופ טלעוו עיינ ַא טקעלּפ

 ,ןעוועג דמערפ םיא ןענעז סָאװ ןוחטב ןוא ןביולג טימ

 -- '"ןשטגעמ ןעגני םעד טָא ןופ ןבױלג רעד זיא סיורג,

 ןקיטגייה זיב ןסעגרַאפ טשינ בָאה'כ סָאװ ,רעטרעוװו .עקיזָאד .יד טימ

 יד ןיא ןעוועג זיא סע .סעומש םעד טקידנערַאפ רע טָאה ,גָאט

 ַא טליפעג ךיז טָאה סע רעכלעוו ןיא ,גנורעדנווורַאפ רעטרעוו

 טָא וצ ףתוש ןייק ןייז טשינ ןעק רע סָאװ רַאפ ,רעיורט רעליטש

 זיא סע סױרג יו ,ןרָאװעג רָאלק רימ ראפ זיא'ס .ןביולג םעד

 רעדניק סנעמעוו ,רעביירש הלכשה יד ןופ רעצ ןוא טייקטימותירַאפ יד

 ןעגנונפָאה ענייז ןופ ,קלָאפ ןשידיי ןופ טרעטייוורעד ךיז ןבָאה

 טשינ רעדמערפ א ןיא .רָאװעג ןעגנולשרַאפ ןוא ןעגנובערטש ןוא
 - ,טלעוו רעשידיל

 םיא ןופ בָאה'כ .ָאנֹרעיּפַאּפ טימ רעמ טסעומשעג טשינ בָאה'כ

 ןיא ,םירבח עניימ ערעדנא עלא יו טקנוּפ ,טנרעלעג טשינרָאג

 רע ווו ,קצָאלּפ טזָאלרַאפ עילימַאפ ןייז טימ רע טָאה 1907 רָאי

 ,רָאי קיצרעפ טבעלעג טָאה
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 רוז ןיימ ןופ }

 ןריסערעטניארַאפ וצ ןביוהעגנָא ךימ בָאה'כ ןעוו ,רעטעּפש

 ךיוא ךימ ךיא בָאה ,ןליֹוּפ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד טיט

 ןוֿפ ןעגנואיזשנַא ןוא ןעגנובערטש יד ןענעז סע עכלעוו טסווורעד

 ,ןכיילג סגייז ןוא ָאנרעיּפַאּפ

 טָאה ,ןטייווצ םעד רעדנַאטקעלַא ןוֿפ .גנודרָאמרעד רעד ךָאנ

 ןריפכרוד ןבױהעגנָא ןטירד םעד רעדנַאסקעלַא ןופ גנוריגער יד

 "טגנואיצרעד ןוא ןטמַא ,ןטכירעג יד ןיא ,ןליוּפ ןיא עיצַאקיפיסורַא
 רעד זיב עקירדינ יד ןוֿפ ,ןלוש עלא ןיא ךַארּפשיןרעל יד ,ןזעוו

 ןעמ טָאה סעיזַאנמיג יד ןיא .שיסור ןעוועג זיא טעטיזרעווינוא

 ארומ ןבָאה רערעל יד ןוא ,רעסעמ ץיּפש ןפיוא שיליוּפ טנרעלעג
 יגָארּפ םענעבירשעגרָאפ ןופ ץענערג יד ןטיירשוצרעביא טָאהעג

 טפָארטשאב רעליש יד ןגעלפ ךיז ןשיווצ שיליופ ןדייר רַאפ .םַאר

 ןייק טנערעלעג טשינ ללכב ןעמ טָאה ןלוש-סקלָאפ יד ןיא .ןרעוו

 עשילױּפ ןעוו זַא ,טּפָאהעג ןעמ טָאה גרוברעטעפ ןיא .שיליופ

 וצ ןגָאלשרעד ךיז ייז ןלעװ שיסור ןענרעלסיוא ךיז ןלעוו ןדיי

 .עירעּפמיא רעשיסור רעד ןיא טכער

 ןרָאטַאקיפיסור םיליכשמ יד וצ טרעהעג טָאה ַאנרעיּפַאּפ

 טגיילעג טָאה סָאװ ,עדנַאװעל ןענַאטשעג זיא סע עכלעוו ןופ שארב
 ןגעוו ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא רוטַארעטיל רענייש רךאפ דוסי םעד

 ,ןבעל ןשידיי

 א טימ טעדנעוועג ָאנרעיפַאּפ ךיז טָאה ןליוּפ ןייק קידנעמוק

 עטסעב יד ןגעוו ,דנַאל ןיא טכַאמ רעשיסור רעד וצ םודנַארָאמעמ
 ,סיוא טזייו סע ןוא ,עיצַאקיפיסור יד ןריפוצכרוד יוװ ןדָאטעמ

 טריפעגרעבירא םיא ןעמ טָאה רענייז טייקיטעט רעד טָא רַאפ זַא

 עשידיי רַאפ לוש ַא ןיא רערעל סלַא טמיטשַאב ןוא קצָאלּפ ןייק

 .עיזַאנמיג ןיא רערעל סלַא רעטעּפש ןוא רעדניק

 ןעװעג זיא ןלױֿפ ןלַארטנעצ ןיא הביבס עשידיי יד רעבָא

 עשידיי יד .ןרָאטַאקיפיסור יד ןופ העפשה רעד ןופ רעקרַאטש

 טָאה ןוא רוטלוק ריא ןוא ןליוּפ יירט ןבילבעג זיא ץנעגילעטניא

 "ריב עלופ ןדיי ןבעגעג טלָאװ טכַאמ עשיליופ א זַא ,טביולגעג

 וצ טרעהעגפיוא טשינ ןבָאה ןסַאמיסקלָאֿפ יד .טכער עכעלרעג

 -פױא םעד רַאּפ סיזַאב ןקרַאטש ַא ןפַאשעג ןוא ,שידיי ןעדייר
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 םיובניוג קחצי

 רעד ןיא ןלוש ןופ ךױא רעטעפש ןוא רוטַארעטיל ַא ןופ ןעמוק
 ,ךַארּפש רעקיזָאד

 טשינ ןיא יז טייו יוװ ןלױּפ ןיא ץנעגילעטניא עשידיי יד
 ןשידיי ןופ גנודמערפרַאפ ןוא עיצַאלימיסַא ןופ םָארטש ןטימ קעװַא
 ערעדנַא רעדָא םזינויצ םוצ געוו ריא ןענופעג רעטעּפש טָאה ,קלָאפ
 ךיז טָאװ יז ,ןעגנוגעװַאב עשירַאטעלָארּפ רעדָא עלַאנָאיצַאנ שידיי
 עשירָאטַאקיפיסור יד ןופ ןסיירטימ טזָאלעג טשיג לָאמנייק רעבָא
 ןלױּפ ןיא רעשרעה עשיסור יד ןופ ןעגנובערטש
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 גרעבסאלש שטיוואסיראב קירגעה

 .רעטלע ןפיש ןיא זיוַאּפ ןיא ןברָאטשעג זיא גרעבסָאלש
 ןוש ןבירטרַאֿפ םיא טָאה ,1917 ןיא עיצולָאװער רעבָאטקָא יד
 עשיסור רעדנַא ךסָא יד טנארגימע ןא ןראוושג זיא רע .דנאלסור

 טעיזצ טָאװ םעירהטש רטשיטסיוװעשלַאב רעד ןעמנוו ,רענריב

 ןדיי ןבָאה עיצַארנימע רעד טא ןשיווצ ,עֿפָארייא עמי ביוטש יו

 ןעוועג רעטכייל סע וויא ןדיי יד רַאֿפ ,טרָא ןעעזעגנָא ןא ןעמוגרַאפ

 יז ,ךנַאלסיוא ןיא ןעגגוגנידאב-טנעבעל עייג יד וצ ןסַאפוצוצ ךיז

 ןעמונעגפיוא ייז ןבָאה סָאװ ,רךעדירב ןעגופעג םוטעמוא ןבָאה

 טייצ רעטשרע רעד ןופ ןטייקירעווש יד ןייז רֿבוג -טלאהעג לז ךֹוא

 טשיג ןבאה וטג2רגמע עשידיײ יד רעבָא ,דנאל דמערפ ַא ךיא

 ,עיצארגימע רטשיסור רעד טימ ןעגנודניבראפ שרעייז ןסירעג גרעביא

 ץנעגילעטניא רעשיסור רעד ןוֿפ ליס םענעי טימ סרעדנוזַאב

 ערשווש יד ןיא ןלאהעגימ יז ןוא טעבראעגטימ טָאה עכלעוו

 געט יד ןיא ןוא םזירַאצ ןגעק ףמַאק ןטלעפייווצרַאֿפ םעניא ,ןטייצ

 ןיא  עיצולָאוװער-סרַאמ רעד ןיפ געט עקיטליל יד ,ןחצנ ןופ

 .1917 רָא"

 ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה סָאװ רענייא ןעזועג זיא גרעבסאלש

 ןיק ןעוװעג טשינ רע זיא ןתמא רעד ןיא .ףמאק ןקיזאד םעד

 ץרַאה ןייז .טרָאוו ןופ ןיז ןרעסעב םעניא ,ןלדתש ַא רָאנ רעפמעק
 רע ךוא רעדירב עשידיי ענייז ןופ ןדייל יד רַאפ ךָאװ ןעוועג זיא

 עט'לוועאב יד הצע ןוא טָאט טימ ןעניד וצ ןעוועג טיירג דימת זיא

 ירעטעּפ ןשיראצ םעניא ןרָאי ענייז עלא ,ייז ןשיווש עטפדורעג ךוא

 זולדתשה רַאֿפ טייצ ןוא עיגרענע ןייז טעמדיועג רע טָאה גרוב

 .םישזער ןכרוד ןרָאװעג טלוװעַאב ןענעז סָאװ רעדירב ענייז תבוטל
 ינעמ עכעלצעזעג עדעי ,טייהנעגלעג עדעי טצונעגסיוא טאה ר
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 םיובנירג קח צי

 .,םישזער ןופ לגעג יד ןופ תונברק יד ןסיירוצסיורא ידכ טייקכעל

 ןוא םילובלב ןגעק ךיז ןציש ,גנוקידיײטרַאֿפ א ןריזינַאגרָא וצ

 עטגנערטשעגנָא ןוטעג רע טָאה ןרָאי עלא ,ןדיי ףיוא ןמָארגָאּפ

 -רקפה רעד ןגעק ,ןדיי ןופ טכער יד ןביױרקעװַא ןגעק טעברַא

 טריזינַאגרָא ןיא סָאװ ,רָארעטױסַאמ םעד ןגעק ךוא גנואיצַאב

 עקיזָאד יד ,םישזער ןשירַאצ םענופ רעקידייטרַאפ יד דצמ ןרָאװעג

 ןבױרקעװַא סָאד ,ןדייל עשידיי זא ןטלַאהעג ןבָאה רעקידייטרַאפ
 רעייז ןכאמ רקפה סָאד ,טכער עכעלשטנעמ ןוא עכעלרעגריב ערעייז

 ,עיצולָאװער רעד ןופ טפיג םעד ןגעק האופר עטסעב יד זיא ,טולב

 -ער םעד ןקרַאטש וצ לטימ טוװרּפעגסױא ןא ןוא ,םזילאיצָאס ןוא
 רעד ןופ םערוטש םעד ןגעק ןטלַאה ןענעק ךיז לָאז רע ,םישז

 .ןייז רבוג יז ןוא עיצולָאװער

 ,םיאנוש עכעלריטַאנ יד סלא ןרָאװעג טרעלקרעד ןענעז ןדיי יד
 ףיױא סיוא ןעקוק סָאװ ,דנַאלסור ןופ טנייפ ןוא רַאצ ןופ טנייפ

 םצע רעייז טימ רעטנוא ןבָארג ןוא הכולמ רעד ןופ ןברוח םעד

 טריפעג רעבירעד ןבָאה ייז .הכולמ רעד ןופ תודוסי יד ,ץנעטסיזקע

 ךענַאטשעג ןענעז סָאװ ןעלטימ עלא טימ ןדיי ןגעק ףמַאק ַא
 יז .םישזער-סגנוקירדרעטנוא ןרענָאיצקַאער רעד ןופ תושר ןיא

 ךיז ןגעלפ סָאװ ,ןסַאמ-סקלָאפ ענענַאטשעגקירוצ יד טצעהעג ןכָאה

 ,טעדרָאמעג ןדיי עזָאלצוש יד ףיױא ןפרַאװ ןרָאצ ןדליוו טימ

 ,טרעטשעצ ןוא טעדנעשעג ,טעטכינרַאפ

 טָאה רע .רענָאיצולָאװער ןייק ןעוועג טשינ זיא גרעבסָאלש

 יניא קידנעליפ ,עיצולָאװער רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ טַאהעג ארומ

 ןלעוװ ןדיי יד זַא ,טליפעג עלא סע ןבָאה רימ יװ ,וויטקניטס

 ארומ רע טָאה סרעדנוזַאב .טולב רעייז טימ זיירּפ ריא ןלָאצַאב

 טכערב סָאװ ,עיצולָאװער רעד ןופ גנופיטרַאפ רעד ראפ טַאהעג

 ארומ טָאה רע ,ןעגנורעטש ןוא םילושכמ עלא געוו ריא ףיוא

 ןעגנערב טעוװ יז סָאװ ליורג ןוא גנורעטשעצ רעד רָאֿפ טָאהעג

 -עביל א ןוא טַארקָאמעד רעטקיסעמעג א ןעוועג זיא רע ,ךיז טימ

 טמיורטעג טָאה רע ןוא עּפָארייא-ברעמ ןופ ןפירגַאב יד טיול לַאר

 ןשילגנע ןטיול ,דנַאלסור ןיא עיכרַאנָאמ עלענָאיצוטיטסנָאק א ןגעוו
 ירָאפ ןופ טנעה יד ןיא ןעגיפעג ךיז טעװ טכַאמ יד ווו ,רעטסומ

292 



 רוד ןיימ ןופ

 ןטיהּפָא ןלעוו סָאװ עוויטאוורעסנָאק ,ןשטנעמ-רוטלוק ענעטירשעג

 .טכיועגכיילג עכעלטפאשלעזעג יד

 טימ ןעז וצ טבעלרעד ןבָאה רודה-ינב ענייז ןוא גרעבסָאלש

 ןופ גיז םעד ןוא םישזער ןשירַאצ ןופ ןברוח םעד ןגיוא ענעגייא

 תורוד ןבָאה סע רעכלעוו ןגעװו ,עיצולָאװער "רעזָאלטולב , רעד

 וצ ךיז תוכז םעד טַאהעג טָאה רע .דרערעטנוא ןיא טמיורטעג

 ןפרָאװעגמוא טָאה סָאװ ,ץעזעג םעד ןטעבראסיוא ןיא ןקילייטאב

 -רַאפ ןוא טכער עשידיי ןצענערגַאב ןופ ןינב םענעטלָאשרַאפ םעד

 טעברא רַאּפ ןטייקכעלגעמ ,ןגעוו עקיטכיוװסנעבעל ייז רַאפ ןסילש

 ןופ - גנוכעלקריוורַאפ יד ןעז וצ ןעוועג הכוז טָאה רע .הסנרפ ןוא

 ןרָאװעג זיא דיי רעד ןכלעוו ןיא ,דנַאלסור ןגעוו ןמיורט ענייז עלא

 ןרָאװעג טנעפעעג ןענעז סע ןוא ,רעגריב סלָא טקיטכערַאבכיײלג

 -רַאפמוא ןוא ןקיטכיל םעד ןיא ,ןבעל ןיא ןגעוו עלא םיא רַאמ

 ייגעד עשיסור עקילייוטייצ יד טָאה 1917 רָאי ןופ חספ ןכעלסעג

 -כערַאבײלג עלופ :הנתמ ענעביוהרעד א ןדיי יד טגנאלרעד ןנור

 .גנוקיט

 עיצולָאװער עשיסור יד ןוא ןרָאװעג רזגנ ױזַא זיא סע רעבָא |

 ,רעבָאטקָא ןופ געט יד ןעמוקעג ןענעז סע .טפיטרַאֿפ ךיז טָאה

 ,גירק רעגריב ןופ ןרָאי יד ,סעקיװעשלָאב יד ןופ ןוחצנ רעד

 -ַארטש יד .דנַאלסור-םורד ןוא עניארקוא ןיא ןדיי ףיוא ןעמָארגַאּפ

 ,טייקכעלקריװ ַא םיױרט ַא ןופ ןראװעג ויא סָאװ ,טלעוו עקידנעל

 "עג זיא גרעבסָאלש .טרעקעגרעביא םערוטש רעקיליורג א טָאה

 ןיא רעשיסור ַא ,תולג רעטלעּפָאד ַא ,ןיירא תולג ןיא ןעגגַאג

 טפמעקעג טשינ ןבָאה םירבח עגייז ןוא גרעבסַאלש .,רעשידיי

 ,ץנעגילעטניא רעשיסור רעד ןופ לייט ַא יו רָאג ,ןדיי סלא זיולב

 ףמַאק רעד .םירבח-ספמַאק וצ יװ ייז וצ ןגיוצַאב ךיז טָאה סָאװ

 ריא יװ ןעזעג ץנעגילעטניא עקיזָאד יד טָאה םזיטימעסיטנא ןגעק

 -רָאפ יד ךיז טָאה ווָאנישיק ןיא םָארגָאּפ םעד טניז .ףמַאק םנעגייא

 טליפעגטימ ןוא טקילײטַאב ץנעגילעטניא עשיסור ענעטירשעג

 יטנַא יז לָאמ עלַא ןדיי יד ןופ רעצ םעד ןוא לגנארעג םעד

 עריא טריטסעפינַאמ ןוא טנַאה עקידנעפלעה א ןגָארטעג ןגעק

 -ערב יד ןגָארטרעביא טנעקעג טשינ טָאה יז .ךעלטנעפע ןליפעג

 יד טקינײּפ'מ ןוא טגלָאפרַאֿפ ןעמ יוװ קידנעעז ,דנַאש עקידנענ
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 םיובנירג קחצי

 ןקידלושאב יז ןעמ טעו רעמָאט טַאהעג ארומ טשינ טָאה יז ,ןדיי

 זַא ןענַאטשרַאפ טָאה יז ,טרעקרַאפ ,ןדיי וצ טפיוקרַאפ זיא יז זא

 םישזער ןטסַאהעג ןכרוד טצונעגסיוא טרעוו םזיטימעסיטנַא רעד

 םעניא טלעטשעג יז טָאה רעבירעד .ןפיירגוצנָא ןוא ךיז ןציש וצ ידכ

 ייטנא םעד לצרָאװ ןטימ ןסיירסיורא סָאד ,ףמַאק ריא ןופ רטנעצ

 ,ןעגנוניישרעד ןוא ןעמרָאפ ענייז עלא ןיא םזיטימעס

 ןעזעג גרעבסָאלש טָאה ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא
 ןוא ןרעדנא ןכָאנ דנאל ןייא טציילפראפ םזיטימעסיטנַא רעד יֹוו
 עשידיי סָאד טרעטשעצ ,ערעדנא רעד ךָאנ עיציזָאּפ ןייא טרעבָארעד

 טימ רֹע טָאה סנעטייוורעדנופ .רוטלוק עכעלשטנעמ יד ןוא ןבעל
 יד ןבעל םוצ קירוצ טרעק סע יװ ןעזעג ןוא טקוקעגוצ קערש

 .הפוקת עשיטסירַאצ ענעטלָאשרַאֿפ
 יד טשרעהַאב םזיטימעסיטנַא םעד טכייל יוװ ןעזעג טָאה רע

 רעד טא ןגעק דנַאטשרעדיװ רעד זיא סע ךַאװש יוװ ןוא ןסַאמ

 טרעלקעג רע טָאה אמתסמ .,עילאווכ רעכעלטנייפ-ןשטנעמ ,רענטומ

 עכעלרע טקריװעג ןוא טבעלעג ןבָאה סע ןעוו ןטייצ ענעי ןגעוו

 ןצ טסַאּפעגוצ טשינ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןרעטקַארַאכ עקרַאטש ןוא

 טריפעג רָאנ ,ּפָאק םעד ןגױבענּפָארַא טשינ ,סַאג ןיא עגנומיטש יד

 .םזיטימעסיטנַא ןשירַאברַאב םעד ןגעק ףמַאק םנעפָא ןוא ןקיטומ ַא
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 סוקצורב גוד ראסעפארפ

 ןכָאנ -- יונעג טשינ קנעדעג'כ -- ןעוועג ךיז טכַאד זיא סע

 -נירגעג סערגנָאק ןפיוא זיא ףמַאק ןרעווש א ךָאנ .סערגנָאק ןטירד

 םעד טַאהעג בָאה'כ .טעברא-רוטלוק רַאפ עיסימָאק א ןרָאװעג טעד

 ריא ףיוא סָאװ ,עיסימָאק-בוס רעד טָא ןופ רַאטערקעס ןייז וצ תוכז

 "יהטלוק ַא ןביוהוצנָא עבאגפיוא יד ןרָאװעג טגיילעגפיורא זיא

 .טנעגוי רעֶד ןשיווצ טעברַא

 ןרושָארב ןוא ןראלוקריצ ןבעגוצסיורא ןעוועג זיא ןַאלּפ רעד

 אירול ,ךיא ןוא ,ןגַארפ עשיטסינויצ ןוא עשידיי ענעדיישרַאפ ןגעוו
 ןופ שארב ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,תובשחמ-לעב-וועשאילע ר"ד ןוא
 ןדנעוו ךיז לָאז ןעמ זַא ןגָאלשעגרָאפ ןבָאה ,טעברא רעקיזָאד רעד

 דנַאלסור ןיא ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ םינקסע עכעלטע וצ

 ,סוקצורב שטיוָאדיװָאד סירָאב ןעװעג ךיוא זיא ייז ןשיווצ ןוא

 טשיג סייוװכ .רעפטנע ןעמוקַאב ןוא םיא וצ ןבירשעג בָאה'כ
 רשפא ,ןורכז ןיא ןבילבראפ רימ זיא רענייז רעפטנע רעד סָאװרַאפ

 ךעלגעמ זיא סע ןא ןלַאפעגניא טשינ זיא רימ סָאװ רַאפרעד

 ןלופ ןטימ ןגָאז לָאז דנַאלסור ןיא טנעגילעטניא רעשידיי ַא זַא

 קילגמוא ןטסערג םעד ןעגנערב טעװ םזיסקרַאמ רעד זַא ,ליומ

 יָאק רעקיזָאד רעד ןופ עבַאגפיוא יד ןוא ,ןדיי עשיסור יד ףיוא

 רעד ןגעק ףמַאק ַא -- ןעמעלא ןופ רעירפ ןייז ףרַאד שיסימ
 רעשיטסיניצ ןוא רעשידי רעד ףיא םזיסקרַאמ ןוֿפ העפשה

 ,טבעגוי
 ,טעטיזרעווינוא רעד ףױא טנעדוטס א ןעוועג טלָאמעד ןיב'כ

 -תרות א זדנוא ןופ לייט ןטסערג םייב ןעוועג זיא םזיסקרַאמ רעד
 ןיא ןעלפייוצ טשינ רָאטמ סָאװ הרות עקיליײה ַא טעמכ ,תמא

 ןוא קילגמוא ןא זיא םזיסקרַאמ זַא ,זדנוא ןעמ טגָאז טָא ןוא ,ריא
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 םיובנירג קהחצי

 ןוֿפ טעברא רעצנאג רעד ןופ .ףמַאק א םיא ןגעק ןריפ ףרַאד'מ
 סוקצורב ,ןעמוקעגסיורא טשינ רָאג זיא ,?עיסימָאק-רוטלוק , רעד
 ךיז ןבָאה רימ ןוא ,םעניימ ךיא ןוא געוו ןייז ןעגנַאגעג ךיז זיא
 ךאז יד זא ,סיוא טעז סע רעבָא .טנעגעגַאב טשינ טעמכ רעטעּפש
 .םענייז ןיא ךיוא רָאנ ןורכז ןיא רימ ייב זיולב טשינ ןבילבעג זיא
 ךיז רימ ןבָאה לארשייץרא ןיא טנעגעגַאב ךיז ןבָאה רימ ןעוו
 ןבעל רעזדנוא ןיא גנוריסַאּפ רעד טָא ןיא טנָאמרעד עדייב

 רעשידיי-שיסור רעד ןופ זיירק םענעי וצ טרעהעג טָאה סוקצורב
 זיא יז זא ,אמחג ןָא ןגָאז ןעק'מ רעכלעוו ןגעװ ,ץנעגילעטניא
 ּפיטױטנעגילעטניא רעטסנעבױהרעד ןוא רעטסנעש רעד ןעוועג
 .קלָאפ זיא טשינ רעסָאוװ ַא ןיא ןעניפעג ללכב ןעקימ סָאװ

 רעקיזָאד רעד טָאה ,ןליוּפ ןיא טנעגוי :רעשיטסינויצ רעד .רַאפ |
 טנעקעג ןבָאה רימ ,רעביוצ ןרעדנוזַאב ַא טַאהעג טנעגילעטניא ּפיט
 עקידנעריפנָא יד ךיוא ,ץנעגילעטניא עשידיי ןוא עשיליוּפ יד
 ,לטלעוו םענעגייא םעניא ענעסָאלשרַאפ ַא יו דימת ,ייז ןשיווצ
 טשיג טעמכ ןענעז יז ןוא ,קלָאפ .ןשיליוּפ :ןופ טלעוו רעד .ןיא
 ערעדנא ןופ רעצ ןוא קָאטייו םעד ןייטשראפ וצ ןעוועג .לגוסמ
 ,רעקלעפ

 -ניירא ןצנַאגניא ןעוועג זיא ץנעגילעטניא עשיליוּפ- שידיי יד

 ןעגנובערטש ןוא ןלאעדיא עריא ,רוטלוק רעשיליופ .רעד ןיא ןָאטעג
 רעשידיי רעדעי ןופ ןרעטייוורעד ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה יז .ןוא
 | .טייהנעגלעגנָא

 .טָאה יז .ץנעגילעטניא עשיסור-שידיי יד ןעוועג זיא שרעדנַא

 ןוא רוטלוק רעשיסור רעד ןשיװצ עזעטניס א ןענופעגסיוא יו
 טייצ רעבלעז רעד ןיא .עזעטניס עכעלריטַאנ ַא .םינינע עשידיי
 ראפ חוכ ןוא טנַאלַאט רעיײז ןופ טרעייטשעגייב ןבָאה ייז סָאװ
 -תושב רעייז ראפ ןוא קלָאפ ןשיסור ןראפ ,רוטלוק רעשיסור רעד

 ,עלַא טשינ -- טסוװעג ייז ןופ ךסַא ןבָאה ,דנַאלמיײה ןקידתופ
 רעייז ןליפרעד וצ יוו -- ייז ןופ ךסא רעז רעבָא ,ךיז טייטשרַאפ

 ךיז טָאה עזעטניס יד .קלָאפ ןשידיי םענעגייא רעייז ראפ בוח

 -ניא טַאהעג ןבָאה ייז .טײקצנַאג רעקיטסײג ַא וצ טרעטנענרעד

 ןוא קלָאפ ןשיסור ןוא דנַאלסור ןופ ןעמעלבָארּפ ראפ סערעט

 ןראפ ,ןעמעלבָארּפ .עשידיי רַאפ סָאמ רערענעלק ַא ןיא טשינ
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 םעניא זַא ,םעד ןגעו טמיױרטעג ייז ןבָאה רשפא - ,קלָאפ .ןשידיי

 ,טפַאשגיימעג-רעקלעפ ןימ א ןײטשטנַא טעװ דנַאלסור ןטיײרפַאב

 -סיוא .ךיז ןדיי רַאפ ץַאלּפ א ןייז ךיוא טעװו סע רעכלעוו -ןיא

 .קלָאפ יירפ א יוװ ןבעלוצ

 הע ,ץנעגילעטניא רעד טָא ןופ רענייא ןעוועג זיא סוקצורב

 טרעהעג טשינ ךיוא רעבא טָאה רע טסינויצ ןייק ןעוועג טשינ זיא

 "ץרא ראפ סערעטניא טַאהעג טָאה רע .םזינויצ ןופ רענגעק יד וצ

 -שידיי יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .יובפיוא ריא ןוא לארׂשי

 ןטסקרַאטשמא ךיז ןבָאה סָאװ ,טינש ןייז ןופ ןטנעגילעטניא עשיסוד

 םצד ןיא ןעגנוגנידאב ענעפַאשעגייינ יד ֹוצ ןסַאּפוצוצ ךיז טימַאב
 ;טזָאלרַאפ רע טָאה ןרָאי ייר א ךָאנ טשרע .דנַאלסור רעבָאטקַא-ךָאנ

 | ,דנַאלסור-טעיוװַאס ,רעטשיוטנא ןָא

 .בורח זיא ץנעגילעטניא רעשיסור-שידיי רעד ןופ טלעוו יד

 .ןסעגראפ ןיוש ןברוח םעד ןבָאה רימ .תוירזכא סיורג טימ ןרָאװעג

 .ןרָאװעג ןסעגראפ יװ ןברוה רענעי זיא ןברוח-רעלטיה םעד ךָאנ

 רע זיא ןטַאטלװער עקיטסייג ענייז טימ ןזא ןגָאז ןעק'מ ,רעבָא

 טרָאד ךיוא .םוטנדיי ןשטייד ןיפ ןברוח םענופ טייוו טשינ ןעוועג

 רענעי סָאו ןוײטקעפסערעּפ יד ,עזעטניס יד ןרָאװעג בורח זיא

 .ךיז רַאפ ןעזעג טָאה רֹוד

 עיצַאטס עטשרע יד ,דנַאלשטיײד ןייק רעבירא זיא סוקצורב

 רע זיא רעטעּפש .,דנַאלסור ןופ עיצַארגימע רעשידיי רעד ןופ

 "דנעטשראפמוא לסיבַא ןעזעגסיוא רימ טָאה'ס .זירַאּפ ןייק רעבירא

 תמיק-ןרק םעד ךרוד ןרָאװעג טריפעגניירא זיא סוקצורב סָאװ ,ךעל

 "שרבעה רעד ןיא ,רוטלוק רעשיטסינויצ רעד ןופ לפמעט םעניא

 טנענעגאב ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,םילשורי ןיא טעטיזרעווינוא רעשיא

 םוש ןייק ןעמוקעגרָאפ טשינ ןענעז סע זא ,ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה

 גנואיצַאב עשילעז ןייז רעבָא ,ןעגנואיושנא ענייז ןיא ןעגנורעדנע

 עטצעל ןייז זַא ןרָאװעג רָאלק םיא רַאפ זיא'ס .טרעדנעעג ךיז טָאה

 ןיא ןלצרַאװרַאפ וצ טימַאב ךיז טָאה רע ,לארשיהץרא ןיא עיצאטס

 ענייז עלא סָאװ ,גנוגעווַאב רעד טימ ןסינפיונוצ ךיז טלָאװעג ,דנַאל

 טשינ לעװש ריא רעבָא ,ריא ֹוצ טנעָאנ ןענַאטשעג רע זיא ןרָאי

 זיא סע זַא ,טלַאװעג לרוג רעד טָאה טָא ןוא ,ןטערטעגרעבירא

 .ןבעל ןייז ןופ ףוס רעד ,עיצַאטס עטצעל יד םיא ראפ ןעוועג
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 םיובנירג קחצי

 רימ ןוא טכוזַאב ךימ רע טָאה טוט ןייז רַאפ טייצ עסיוועג א
 ןיילא רע סָאװ ,שיאערכעה ןיא די-בתכַא טָאה רע זַא ,טלייצרעד
 סיױרא ןיא ךוב סָאד .שיאערבעה ףיוא טצעזעגרעביא סע טָאה
 סוקצורב םגה גַאלרַאפ ןשיטסינומָאק ַא ןיא ,שיסור ןיא רעירפ
 -ער ןעכעלטּפַאשטריװדנַאל ןופ רענגעק רענעּפָא ןא ןעוועג זיא
 -סױרא טרָאד סנייז ךוב סָאד ןעמ טָאה דנַאלסור-ןטאר ןיא םישז
 בָאה'כ ,םיחוכיו רַאפ עמעט ַא טגידעג וליפא טָאה'ס ןוא ןבעגעג
 ןליפרעד וצ ידכ ,ןענעק לעװ ךיא סָאװ ןוט וצ טגָאזעגוצ םיא
 סע ןלעװו רימ זא ןלַאפעגנייא טשינ רימ זיא'ס ,גנַאלרַאֿפ ןייז
 ןשידיי ַא רַאפ חבצמ ַא ןייז לָאז סע ,טיוט ןייז ךָאנ ןיוש ןוט ןזומ
 -עטניא םעד טעמדיוועג ןרָאי ענייז עלא טָאה סָאװ טנעגילעטניא
 ףוס םייב ןוא ,ללכ ןדמערפ ַא רַאפ ,ללכ ןרַאפ טסניד ןלאוטקעל
 רעשידיי רעיינ רעד ןיא ןרעדילגוצנייא טימַאב ךיז ןרָאי ענייז ןופ
 ןשידיי םענעגיא ןיא ףױא טמוק ןוא ךיז טפַאש סָאװ רוטלוק
 ,דנַאלמייה
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 ןאסבאקאי ראטקיוו

 נָא עטסנעלק יד .סױא זייוװכעלסיב ןעייג תוחוכ עניימ.

 .טנוזעג ןיימ ןריניאור גנוגערפיוא עטסעדנימ יד רעדָא גנוגנערטש

 םױא רעמ טשינ ןיא טניירפ ןטלַא רעייא ןופ ּפָארַא-גרַאב םעד

 ןיא ,ארומ בָאה'כ ןוא ,עדנע וצ טייג גנולייצרעד יד ,ןטלַאהוצ

 ָאּפמעט ןטלייאעג וצ ַא

 סָאד טַאהעג בָאה ךיא ןוא ןעוועג ןייש ךָאד זיא ןבעל סָאד

 זיולב ךיוא ןעוו ןוא ,קרעװ סיורג ַא ןיא ןעמענ וצ לײטנָא קילג

 טימ סע טרענעלקראפ ,יז ןצעש ןוא טעברא ןיימ ןענעק עקינעוו

 טמענ .טליפרעד בוח ןיימ בָאה ךיא זַא ,שינטנעקרעד יד טשינרָאג

 ליפעג ןופ ןוא טעברא ןיימ ןופ טרעוו םענופ ּפָארַא טשינ רָאג

 ?קילג ןיימ ןוֿפ

 ןטשרע םעד ךָאנ ,טניירפ ַא וצ ןָאסבָאקַאי ןבירשעג טָאה יוזא

 טימ ,םיוק םיא טָאה'מ רעכלעוו ןופ ,טײהקנַארק ןייז ןוֿפ קַאטַא

 ןבעל םייב ןטלַאהרעד ןוא טעװעטַארעג ,ןעגנוגנערטשנָא עסיורג

 יַאב ךיז ,טעברא ןייז ןסירעגרעביא טשינ רע טָאה ,יוזא שטָאכ

 רעד רעבא .װ .א .א רענעלפ טכַאמעג ,ןצנערעפנָאק ןיא טקיליײט

 ירעטעּפש שדוח א טימ .םיא ףױא טרעױלעג ןיש טָאה טוט

 .ןברָאטשעג רע זיא ,ןרָאװעג ןבירשעג זיא ווירב רעד יו םעד ךָאנ

 ךיז טָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןָאסבָאקָאי

 ריצ רעד ןופ טסניד ןיא טלעטשעג דנַאלסור ןשירַאצ םעניא ךָאג

 רַאב רע טָאה גנואיצרעד עשיטסינויצ ןייז .גנוגעווַאב רעשיטסינ

 ןענעז םיא ןופ סָאװ ,זיירק-ןטנעדוטס רענילרעב םעניא ןעמוק

 סניז זיא םזיניצ רעד .םיגיהנמ עשיטסינויצ ליפ יוזא סיורא

 ערעדנוזַאב ענייז .ןבעל ןייז ןופ ןכות רעד ןרָאװעג טלָאמעד

 ןופ ןשינעעשעג יד ןיא טרעדילגעגנייא ךיז ןבָאה ןפַאטע-סנעבעל

 ףעוטפיוא ןוא קרעוֶו ענייז ,םזינויצ



 םיובנירג קחצי

 ןצנַאג א טימ טריפעגנָא רע טָאה ,םירק ןיא ,לָאּפָארעּפמיס ןיא
 רעשיטקַארּפ ןופ רעגנעהנָא ןַא ןעוועג זיא רע .ןָאיאר ןשיטסינויצ
 טָאה רע םגה ,לארשייץרא ןיא טעברא-רוטלוק ןוא עיצַאזינָאלָאק

 סיזירק-עדנַאגוא םעד תעב .רענאילצרעה יד ֹוצ טרעהעג שיטילָאּפ
 -עדנַאוא םעד ןופ רענגעק יד וצ ןסָאלשעגנָא ךיז רע טָאה
 ,טקעיָארּפ

 -ַאּפ-ָאלגנַא ןופ עלאיליפ יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע ןעװ

 ןרָאװעג טלעטשעג ןָאסבָאקַאי זיא ,טורייב ןיא קנַאבדַאניטסעל
 ךָאנ ,ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא סע ןעוו ןוא ,םיא ןופ שארב
 רעלעיסנאניפ ןוא רעשיטילָאּפ א עיצולָאװער רעשיקרעט רעד
 "אב ןָאסבָאקַאז ןיא ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא רטנעצ רעשיטסינויצ
 טָא ףױא .רטנעצ ןקיזָאד םעד ןופ רעטייל סלא ןרָאװעג טמיטש
 יַּפיד סלַא .ןעגנונפָאה עסיורג טגיילעג ןעמ טָאה עיציזָאּפ רעד

 -בָאקַאי ךיז טָאה לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא רעייטשרָאּפ רעשיטַאמָאל

 טָאה יוזא) טעטימָאק-סנָאיצקַא ןרעגנע םעניא טקילײטַאכ ןאס
 ןייז סָאװ ,(עוויטוקעזקע עשיטסינויצ יד ןפורעג טלָאמעד ןעמ
 סָאװ הפוקת רעינ רעד ןיא .ןילרעב ןיא ןעוועג זיא טרָא-ץיז
 חמהלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ףוס ןכָאנ ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 יויצ רעד ןופ רעיײטשרָאּפ סלא ןרָאװעג טמיטשַאב ןָאסבָאקאי זיא
 ןיא דנוב-רעקלעפ ןופ טאיראטערקעס םייב עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינ
 ןייז זיב טעברַאעג רע טָאה ןטסָאּפ ןקיזָאד םעד ףיוא .עווענעשז
 | ר עקיבייא ןייז ןענופעג רע טָאה עווענעשז ןיא .טיױט

 ,עליטש ַא ,המשנ עלעדייא ןא ,ןעוועג שטנעמ רנעדײשַאב .ַא
 טרעקַאלפעג טָאה רעטיױל ןוא קיאור ,ענעביוהרעד ַא ,עיירטעג ַא

 ,ןעגנַאגעגסױא ןיא יז זיב םַאלּפ ריא

 רענעי ןופ ךסַא ןעוועג ןיא ןָאסבָאקַאי ןופ םזינויצ םעניא
 רערענָאיצולָאװער-שיטנַאמָאר רעד ןופ סָאטַאּפ ןוא טייקנעביוהרעד

 ןיא ."ַאילַאװ ַאיַאנדָארַאנ, ןסייהעג טָאה סָאװ ,גנוגעווַאב רעשיסור
 יד ןכוז ןעמ ףרַאד גנוגעווַאב רעקיזָאד רעד ןופ עטכישעג רעד
 ייֹושְנָא יד רַאפ זילב טשינ לַאוװק ןשיאיידיא ןוא עיצַאריּפסניא
 סָאװ ,םירבח ענייז ןופ ליפ ןופ ךיוא רָאנ ,ןענָאסבָאקַאי ןופ ןעגנוא
 -עװַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא ןָאנבױא טרָא ןא ןעמונראפ ןבָאה

400 



 רלד ןיימ ןופ

 -טלעוו רעד ןופ םיגיהנמ רעטעּפש ןרָאװעג ןוא דנַאלסֹור ןיא גנוג

 | | .עיצאזינַאגרָא

 יד ןטלַאהטנַא ךיז ןיא טָאה ןענַאסבָאקַאי ןופ םזינויצ רעד

 זיא סָאװ ,םזילארעביל ןשיסור ןופ טייקנייש ןוא טײקלעדַא עצנַאג

 טָאה רעבירעד .שינַאמוה ןוא שיטסילַאיצָאס ,שיטַארקַאמעד ןעוועג

 סָאװ ,עילַאװכ רעד טימ ןסיירטימ טזָאלעג טשינ ןָאטבָאקַאי ךיז
 עילַאװכ א ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה

 -רא ןשידיי םוצ ןוא ללכב רעטעברא םוצ האנש ןוא האנק ןופ

 ,טרפב לארשי-ץרא ןיא רוביצ רעטעב

 ןיז ןצעש וצ יװ טסוװעג ןוא טנעקעג ןבָאה עקינעו רָאנ

 ןענעייל םייב ,ןענַאטשראפ ןוא טסווועג ןבָאה עקינעוו רָאנ .טעברא

 רעד ןופ ןטַאטלוזער יִד ןענעז סָאד זא ,סעדייר ןוא ןטנעמוקָאד

 טשינ טָאה סָאװ ,ןענַאסבָאקַאי ןופ טעברא רענעבעגרעביא רעליטש

 ןבָאה טסווװעג סע ןבָאה סָאװ יד .עמַאלקער ןוא םוסרפ טַאהעג ביל

 טעברא ןייז ןדָאש ןעגנערב וצ טשינ ידכ ,דוסב ןטלַאה טזומעג סע

 עקידרעטייו רַאפ טייקכעלגעמ יד םיא רַאפ ןסילשרַאּפ טשינ ןֹוא

 ןייז ,טנַאקַאבמוא ןעוועג רע זיא ןסַאמ עשיטסינויצ יד ,ןגלָאפרעד

 ענייז ,ךיירקנארפ ןיא ןעוועג טייצ עטצעל יד זיא טיבעג-טעברַא

 ןוא -- שיזיוצנַארֿפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז ווירב ןוא ןעלקיטרא

 ןגעוו ןסיו סעּפע טנעקעג ןסָאמ עשיטסינויצ יד ןבָאה ןענַאוװנופ
 ? םיא

 ןעוועג זיא םוינויצ ןייז זא ,ןענַאסבָאקַאי ןגעוו טגָאזעג טָאה'מ
 ןוא ןליוו ןטכעלש ןופ ןשטנעמ .רֹע יו קיד'תווינע ןוא ליטש יוזא
 טסילַאמינימ א זיא ןָאסבָאקַאי זא טלייצרעד ןבָאה רעביירט-תוליכר
 םעד ןלעטשוצרָאפ ךיז רע טביולרעד ןיז םעד ןיא ןוא םזינויצ ןיא

 עלא זיא ןַאסבָאקַאי .ןגיל ַא זיא סע .ןטַאמָאלּפיד יד ראפ םזינויצ

 םולח םעד ,טנעגוי ןייז ןֹופ םיורט םעד ןבילבעג יירט ןרָאי ענייז

 יד ןיא טרעהעגפױוא טשינ טָאה רע ןוא ,הנידמ עשידיי א ןופ

 םעד טָא ןעגעװ ןעדייר ןבױהנָא לָאזמ זא ,ןרעדָאפ ןרָאי עטצעל
 ,ןינע ןלעוטקַא ןא ןגעוו יוװ רָאנ ליצדנע ןַא ןגעוו יו טשינ לאעדיא
 .ןצענערג עסיוועג ןיא ,דלַאב ןיוש ןכעלקריורַאפ ךיז טזָאל סָאװ
 סָאװ ,ןופרעד טמַאטשעג טָאה תועט רעד ,טַאהעג תועט ַא טָאה רע

 ףיוא שטָאכ טכַאמ עשיטילָאּפ יד ןכיירגרעד וצ טבערטשעג טָאה רע
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 םיובניוג קחצי

 ןקנַאדעג עכעלנע זא ןסייוו ןדיי עשיליוּפ רימ .חטש םעניילק א

 עמַאס יד ןופ תוחומ יד ןיא ןטייצ ענעדיישראפ ןיא טשרעהעג ןבָאה

 טנרעל עטכישעג יד .רעפמעקיסטייהיירפ עשיליופ עטס'בושח
 סָאד ןסקַאװעגסױא זיא טנַאמעיּפ םעניילק םעד ןופ זַא ,זדנוא

 ןופ םזינויצ רעד .טנייה ןופ עילַאטיא עטקיניײארַאֿפ ןוא עסיורג

 ןייז יו טקנופ ,ביהרעד ןוא סיורג ןעוועג זיא ןענָאסבָאקַאי

 ,םיא וצ טייהיירט ןוא עביל
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 שטידיינ קחצי

 ןיא עטשרע יד ןוֿפ ןבילבעג ןענעז סָאװ יד ןופ רענייא

 "סינויצ רעשיסור רעד ןופ ןלײז-טּפיוה יד ןופ ,םזינויצ ןשיסור

 רךָאנ .ןסקַאװ ןוא גנואילב ריא ןופ ןרָאי יד ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיט

 ןסײהּפָא ןעמַאזטלַאװעג םעד ןוא םזינויצ ןשיסור ןופ ןברוח םעד

 "עג שטידיינ זיא םוטנדיי טלעװ םענופ ץוביק ןשידיי ןשיסור ןופ

 .ךיירקנַארפ ןייק רָאנ לארשייץרא ןייק טשינ ןעגנַאג

 ןוא ןשיטסינויצ םעניא ןיירא רע זיא דנַאל ןקיזָאד םעד ןיא

 ךיוא יוזא ןוא ןָאנבױא ץַאלּפ ַא טרָאד ןעמונרַאֿפ ןוא ןבעל ןשידיי

 רענַאדנָאל רעד ןיא .עיצַאזינַאגרָא-טלעװ רעשיטסינויצ רעד ןיא

 םעד טַאהעג ןבָאה סָאוו יד ןופ רענייא ןעוועג רֹע זיא הפוקת

 ינַאניפ ןיא סרעדנוזַאב ,סולפנייא ןטסקידנעדיישטנא ןוא ןטסערג

 .ןַאמצייוװ םייח ןופ רעגנעהנָא ןוא םיברוקמ יד ןשיווצ ,םינינע עלעיס

 "ַאב רעד ןופ רעריפנָא יד וצ טרעהעג טשינ רע טָאה לָאמנייק

 -ַאב רעד ןוֿפ םינינע יד ןיא סולפנייא ןייז ךרוד רעבָא ,גנוגעוו

 טגיילעג לָאמנײא טשינ רע טָאה עיצַאזינַאגרַָא רעד ןוא גנוגעוו

 .טייקיטעט רעשיטסינויצ רעד ףיוא םתוח ןייז

 רעלעיסנַאניפ ןייז .רָאי ךעלקילגמוא ןא ןעמוקעג זיא טָא ןוא

 ןקירד ןעמונעג ןבָאה תובוח יד .ןרָאװעג טרעטישרעד זיא בצמ

 רע .קנַאב רעזדנוא ןופ תובוח יד ךיוא ייז ןשיווצ ןוא םיא ףיוא

 סָאװ דנוו יד רעבָא ,סיזירק םעד טָא ןופ סיורא זיא סע יוִו זיא

 ןוא קלָאּפ ןייז ןיא "ריבג, רענעעזעגנָא סלא ןעמוקַאב טָאה רע

 עטצעל ענייז זיב ןרָאװעג טלייהרַאפ טשינ זיא גנוגעווַאב רעד

 םעד זיב .סענובירט עשיטסינויצ יד ןופ ןדנווושרַאפ זיא רע .געט

 ךָאנ טָאה רע ןעװו ,המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא

 יײטַאב ןייז ןסירעגרעכיא טעמכ רֶע טָאה ,זירַאּפ ןיא טניווועג
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 םיובנירג קחצי

 טַאהעג ארומ טָאה שטידיינ .טייקיטעט רעשיטסינויצ רעד ןיא גנוקיל

 גנולעטש ןייז ןצונסיוא ןיא ןקידלושַאב םיא ןעמ טעװ רעמָאט

 ,סערעטניא ןטַאוװירּפ ,םענעגייא ןייז ראפ םזינויצ ןיא

 ןשטידייג טימ ןענעגעגַאב וצ ךיז ןעמוקעגסיוא טשינ רימ זיא'ס
 יוזא ,םיא טימ ןסעומשסיוא ךיז ןוא הדירי ןייז ןופ הפוקת רעד ןיא

 ךיירקנַארפ טזָאלרַאפ טָאה רע טניז ,ץרַאה וצ ץרַאה ןופ ,ןגָאז ֹוצ

 -ראפ יד ןיא רעבירא זיא ןוא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ

 ךיא בָאה ,רעגריב רעשיזיוצנַארּפ ַא יו ןיוש ,ןטַאטש עטקינייא
 ןענעז עכלעוו ,םעד ןיא רעכִיז ןיב ךיא רעבָא .ןעזעג טשינ םיא

 ןייק ןייז וצ הלוע טשינ ןגיווואב םיא ןבָאה סָאוװ תוביס יד ןעוועג

 -סיוא ןא ראפי סָאװ .עקירעמַא ןייק ןרעדנַאװסיױא רָאנ ,לארשי-ץרא

 ייב ךָאד זיא רע !לארשייץרא ןיא טַאהעג ןעד רע טָאה ןטכיז

 -כיו א ןרעװ וצ ןעוועג דנַאטשמיא טשינ .בצמ ןקיטלָאמעד ןייז

 םולש טנעקעג טָאה רע .דנַאל ןופ יובפיוא םייב רָאטקַאפ רעקיט
 ןרָאװעג טקורעגקעװַא זיא סָאװ ןשטנעמ ַא ןופ עגַאל רעד טימ ןכַאמ

 רע .לארשייץרא ןיא טשינ רעבָא ,םוטעמוא -- לעקניו א ןיא

 זיא רע וו שטידיינ יו דנאל ןיא ןעמוק טמיורטעג יַאדװַא טָאה

 עטשרע יד ןיא זירַאּפ ןיא ןעוועג זיא רע יוװ ,עװקסָאמ ןיא ןעוועג

 סָאװ ,"םינקסע עטנידרַאפ, יד ןופ רענייא יו טשינ רעבא ,ןרָאי

 ןיא רעבָא ,החמש רעדָא בוט-םוי א ןיא דובכ ןבעגּפָא יז ףרַאד'מ

 ןוא ץנעטסיזקע רעיײז ןיא ןעמ טסעגרַאפ געט עקידעכָאװ יד

 ןיא ןעמענ לײטנָא ייז ךיוא ןזָאל וצ קיטיונ רַאפ טשינ טניפעג'מ

 | | .טעברא רעקידעכָאװ רעד

 ןוא תולג ןופ לרוג םעד ךיז ףיוא ןעמונעג רע טָאה יוזא ןוא

 ןוא זיראפ ןייק ןעמוקעג קירוצ ,עקירעמא .ןייק קעווא ,רעדנַאוו

 ,ןעגנובערטש ענייז ןופ דנַאל ןופ טיַוװ .ןברָאטשעג .רע זיא טרָאד

 ןבױהעגנָא ןבָאה סע ןוא ,הנידמ עשידיי יד ןעמוקעגפיוא זיא סע ווו

 ןלאעדיא טנעגוי עשיטסינויצ ענייז ןכעלקריװרַאפ ךיז

 ןעװעג סרוג טשינ לָאמנייק טָאה ןשטידיינ ןופ םזינויצ רעד

 יד ןופ םענייא ןופ סערעטניא ןלערוטלוק רעדא ןשימָאנָאקע ןייק

 -"בוטי-םוי-תבש ןייז .קלָאֿפ ןשידיי םעניא סעיצַאמרָאפ ןוא ןסַאלק

 זיא רע ןוא .םזינויצ ןייז ןיא קורדסיוא ןענופעג טָאה המשנ עקיד

 טיײקידעכַאװ רעד ןופ המשנ ןייז ןופ ןשינעֿפיט יד ןיא ןעוועג טייוו
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 רוד ןיימ ןופ

 -סטפעשעג עליבַאטנער טימ ןדנובראפ זיא סָאוװ ,טײקשיאַאזָארפ ןוא
 רע טָאה ןדנוברַאפ םעד טימ זיא סָאװ ץלַא ןוא ןעגנומענרעטנוא

 ףַאמסטפעשעג סלא דנַאל ןיא ןעמוק טנעקעג טשינ רעבירעד

 ןעגנואיצַאב ןוא ןעגנוגנידַאב ,ןרוטקנוינָאק ןצונסיוא סָאד ןריבורפ

 ןבױלרעד טנעקעג טשינ ךיז טָאה רע ,ןקעווציסטפעשעג רַאפ
 רעלאעדיא רעד ןעוועג זיא סָאו םזינויצ םעד ןכַאמ וצ קידעכָאװ

 .ענייז ןרָאי עלא ןבעל ןייז ןופ ןכית
 א

 ,זירַאּפ ןיא ראי קיצכא ןופ רעטלע ןיא ןברָאטשעג -זיא .רע
 ,לארשייתניּדמ .ןופ ,ןלאעדיא ענייז ןופ דנַאל םענופ טייוו ,םאזנייא

 .טסווועג טשיגרָאג רעדָא קינעװ טָאה סָאװ ,הביבס רעדמערפ א ןיא
 םענייא ןופ) | ןבעל ןטיירגיוברק ךיוא ןוא ןצלַאטש ןכייר םעד ןּופ

 | שש רק /  .םזיניצ ןשיסור ןופ ןלייז יד ןופ
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 וואקיניילא לאכימי

 -סינויצ רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה ווָאקינײלא לאכימ

 ַא ןעמוקַאב טָאה רע .ןרָאי עגנוי יד ןיא :ךָאנ גנוגעװַאב רעשיט

 רעשיסור רעד טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג ןוא גנואיצרעד עשיסור

 ןעועג זיא סָאװ ,הפוקת רענעי ןיא טסייג ריא .ןוא רוטלוק

 ןפרַאד סָאװ געט יד ףיוא גנונפָאה ןוא גנוטרַאװרעד סיואכרוד

 טעוװ טלעוװ יד ,ןרעוו טליפרעד ןלעװ ןעגנונּפָאה עלא ןעוו ,ןעמוק
 "מוא ןרַאפ עטילוװעב עלא ןענױלַאב טעװ ןוא טוג ןוא ןייש ןייז

 רעקירעיױרט רעד ןיא ,ןָאטעגנָא ייז טָאה'מ סָאװ תורצ ןוא טכער

 .טײהנעגנַאגרַאפ

 ץנערעפנָאק רעד ףיוא שינעגעגַאב עטשרע רעזדנוא קנעדעג'כ

 ןלופ וצ ןעמוקעג זיא ץנערעפנָאק רענעי ףיוא .סרָאפגניסלעה ןיא

 ןלױפ ןוא דנאלסור ןופ םזינויצ רעגנוי טלָאמעד רעד קורדסיוא
 י-טרָאװ-טּפױה יד ןופ ןעוועג טשינ טלָאמעד ךָאנ זיא ווָאקינײלַא

 י"נָאק יד טריפעג טָאה סָאװ ,עפורג רעגרוברעטעּפ יד רעבָא ,רעדיפ

 טָאה ןוא ץנעטסיזקע ןייז ןגעוו טסוװעג ןיוש טָאה ,ץנערעפ

 ןטייקיאעפ ןוא חוכ ןייז ןצונסיוא טיירגעג ןיוש ךיז

 רעטנָאמרעד רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז רע טָאה טלָאמעד טניז

 ײלנַאגרָא ןוא רעשירַארעטיל ריא ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא עּפורג

 ,םזינויצ ןלַארגעטניא רַאֿפ ףמאק ריא ןיא ,טעברא רעלענָאיצַאז

 קיטייצכיילג ייב ,תולג ןיא טעברא עשיטילָאּפ טקיניײארַאפ סָאװ

 ןופ יובפיוא ןוא םזינויצ ןראפ טעברא רעשיטקַארּפ ןוא רעשיאיידיא

 ,לארשי-ץרא
 רע .טסילַאנָאיצַאר א ןעוועג וָאקינײלַא זיא סיֹוא רוטַאנ ןופ

 ןיא .ןינע ןדעי ןריזילַאנַא וצ ךעלכַאז ןוא טלַאק טַאהעג ביל טָאה

 רעשיטקַארּפ רעדָא רעשיטערָאעט רעד רעביא םיחוכיוו ערעזדנוא
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 רוד ןיימ ןופ

 -טימ ג טזָאלעג טְשינ ךיז רע טָאה ,ןעמעל ?:1ָארּפ ערעדנוזַאב יד ןֹופ טייז
 ןעװעג ןיא רע ,עיזַאטנַאפ ןוא ליפעג ןופ ןשרעהאב ןוא ןסייר
 - ןעוועג זיא דלעּפ-טעברא ןייז ,טַאט רעשיטקַארּפ רעד ןופ שטנעמ ַא

 יַאצ ןיא ירטסודניא ןוא לדנַאה ןופ טלעוװ עטיירב ןוא עסיורג יד
 יד ןיא טריּפעגניירא םיא טָאה ענייז טעברא יד טָא ,דנַאלסור ןשיר

 -עג ןיא ןענעז עכלעוו ,דנַאל ןיא סעיציזָאּפ-ןציפש עלעיצרעמָאק

 רעטשרעביוא רעד טימ שיטנעדיא ןעוועג ערעייז ןלייט עסיוו
 / ףיז רע טָאה ,םעד ףױא קידנעקוק טשינ ,גנוריפנָא רעשיטילָאּפ
 טזָאלרַאפ טְשיִנ ןוא קנַאדעג ןשיטסינויצ ןעגנוי ןטימ טריזירַאדילָאס

 עסיורג א םיִא ףיוא טַאהעג טָאה סָאװ ,ןָאסלעדיא ןופ עפורג יד

 רעד ןופ גנוטַײל רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב ןייז .העפשה עקיטסייג

 סרעדנוזַאב ןעוועג זיא גנוגעוואב ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ
 ןוא המחלמ'טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא קידװעעזנָא
 ,ייז ךָאנ

 ךנעטשלופ א  טַאהעג טָאה 1917 רָאי ןיא עיצולָאװער-סראמ יד
 ךעלדנע ןעמוקעג זיא סע זא טכַאדעג ךיז טָאה'ס ןוא ןוחצנ ןקיד

 ןעגנובערטש .ןוא ןעגנונפָאה עלא ןופ גנוליפרעד ןופ גָאט רעד
 סָאװ ,ןכַארּפש ןוא רעקלעפ עלא ןופ רעגריב עשיסור תורוד ןופ
 ןעוועג בירקמ- בעל רעייז ןוא ,חוכ ןוא ימ רעייז טעמדיוועג ןבָאה
 | | ,ןוחצנ ןקיזָאד םעד רַאפ

 .םעניא .גרוברעטעפ ןיא טייצ רענעי ןיא ןוָאקנײלַא קנעדעצכ
 רעטרלפ רעד ןיא ןטַאטוּפעד עשידיי יד ייב טעטימָאק ןשיטילָאּפ
 עשיסור יד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םעניא ,(טנעמַאלרַאּפ) עמוד

 ,דַארגָארטעּפ ןיא רָאפנעמַאזוצ ןשיטסיניצ םעד ףיוא ,ןטסינויצ
 יַאגֹרָא ןוא םיחוכיו ןיא ,ןעגנולמַאזרַאפ ןוא ןעגנוציז יד ףיֹוא
 ןיא ןיירא זיא טסילַאנָאיצַאר רעטלַאק רעד ,טעברא רעלענָאיצַאזינ

 | .רעטכיד רעטרעטסײנַאב ַא יו טדערעג ןוא ,תובהלתה
 ןעועג רימ ןענעז ,םישזער ןשיטסירַאצ םעד ןפראוומוא ןכָאנ

 ,טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא ןוא .,דנַאלסור ןיא ןבעל סָאד זַא ,רעכיז
 ןוא רשי ןופ עיניל רעד ףיוא ןעלקיװטנַא ךיז ןָא טציא ןופ טעוו
 -רעד רעד ֹוצ ןנָאלשרעד ךיז ןלעו ןדיי יד ךיוא ןוא ,טייקיטכערעג
 וצ טגַאוועג םיֹוק ןבָאה ַײז סָאװ ,ןעגנובערטש ערעייז ןופ גנוליפ
 געט ענעי ןיא ןבָאה סע לייוו ,גנוכעלקריוװרַאפ רעייז ןגעו ןמולח
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 םיובנירג קחצי

 עסיורג א ןגעוו זירַאּפ ןוא ןָאדנָאל ןופ תורושב ןעמוקנָא ןבױהעגנָא
 -סױרג יד ןופ ןעגנוריגער יד ייב ךיז טבעוו סָאֹוו ,שינעעשעג

 ןופ יוברעביא ןשיטילָאּפ םעיינ א 'וצ ךיז ןטיירג 'עכלעוו ,ןטכַאמ
 רעשידיי רעד ראפ לעקניױו יירפ ַא ךיוא ןבעג ןוא :טלעוו רעד

 טפַאשקנעב ןיא סיוא טייג ןוא תולג ןיא ךיז .טקינייפ סָאװ ,ןָאיצַאנ

 | ,הלואג ןוא גנוזיילרעד ךָאנ

 -סגנילירפ עקידיירפ ןוא עקינוז טלָאמעד ןעוועג ןענעז סע -

 ,ווָאקינײלַא קידעבעל יו טייטש ןגיוא עניימ רַאֿפ . ןכיילג ןָא געט
 עיזיוו רעד ןגעוו ןסַאמד סקלָאּפ לַאֿפ .גנורעטסייגָאב טימ ,טדער סָאװ

 וצ תוחוכ יד ןעלמַאז וצ ,טייקטיירג 'וצ קלָאפ סָאד יטפור רע ןֹוא

 רעד וצ ןכיירגרעד וצ ןעגנוגנערטשנָא 'עקירעהעג יד ןכַאמ ןענעק

 .טרעיודעג גנַאל טשינ ןבָאה געט סגנילירפ 'יד .הלואג רעטרַאגעג

 ערעטיול יד ףיֹוא ןעלמַאז ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה סנעקלָאװ עצרַאווש

 ןשיטסירַאצ םענופ טיײרּפַאב ךיז טָאה סָאװ דנאלסור -ןוֿפ  ןעלמיה

 ןבָאה עריא סעילאווכ יד ,טפיטרַאּפ ךיז טָאה עיצולָאװער יד .ךָאי

 ,דנַאל עצנַאג סָאד ןציײלּפרַאפ ןעמונעג חוכ .ןכעלמייהמוא ןַא טימ

 .געוו רעייז ףיוא ןענופעג ןבָאה ייז סָאװ ץלַא קידנערעטשרעצ

 ךיז ןבָאה סע .טגיזעג טָאה עיצולָאװער .עשיטסײװעשלָאב יד

 -נוא .רעגנוה ןוא ןברוח ,רוטַאטקיד רעד ןופ געט יד ןבױהעגנָא

 ןוא ןליוּפ ןייק ןעגנאגעג ןיב ךיא ; טדיישעצ  ךיז ןבָאה' דגעוו ערעזד

 ןופ לֿבריוװעג םעניא ,דַארגָארטעֿפ ןיא .ןבילבעג זיא "?ואקיניײלַא

 טימ ןעמַאװצ רֹע טָאה רעטעּפש .גירקירעגריב ןוא עיצולָאוװער

 טזָאלרַאפ טעטימָאק-לַארטנעצ ןשיטסינויצ םעניא | ' םירבח ענייז

 יו | ,ןבילבעג טשינ ןיא רע .ךיירקנַארפ ןייק 'קעווא' ךוא' 'דנַאלסור

 -ץרא ןייק ןעוועג הלוע טָאה רע .רָאנ) ,ךיירקנַארפ! ךיא 'ערעדנא

 ןעזעגסיוא רימ טָאה סע .הפיח ןיא טצעזַאב ךיז  ןוא לארׂשי
 -רעביא טכייל ןוא לענש יוזא טָאה' װָאקינײלַא סָאװ ,ךעלרעדנווו
 ןוא עיצַארגימע רעשיסור רעד ! 'טימ .ןעגנודניברַאפ ענייז ןסירעג

 למרכת"ל ןדה רעד ווו ,הפיח ןקיטלָאמעד םעניא טצעזַאב לז טָאה

 - | - .ןעלקיוטנַא .ןבױהעגנָא .סָאװ' 'רָאנ 'ךיז טָאה

 רעשידיי רעד ןוא ךיז רַאפ ץַאלפ| ַא ןנופע .טָאה !וָאקיײלַא |
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 רעלירעטס ןופ םָארטש ןטימ ןרָאוװעג ןסירעגטימ טשינ ןוא ,טעברא

 יד סָאֹוו ,עיצַאדגימע רעשיטסינויצ רעשיסור רעד ןֹופ עיציזָאּפָא

 ,קורדסיוא רעשיטסירעטקַארַאכ ריא זיא גנוגעוואב עשיטסינָאיזיװער

 ןוא עקיטסײג יד ,טייקכעלקריוװ רעד ןופ טיײקנעסירעגּפָא יד

 ןרעװש םעד בילוצ גנורעטיברַאפ יד ,טיײקיזָאלנעדָאב עלעירעטַאמ

 רעשיסור רעד ןשיווצ ןפַאשעג ןבָאה ,תולג ןטלעּפָאז ןופ לרוג

 עפָארייא ןיא טעקנַאלבעגמורא טָאה סָאװ עיצַארגימע רעשיטסינויצ

 עשיטסינָאיזיװער ,ענעדידפוצמוא ,עלענָאיציזַאּפָא -- םיל רבעמ ןוא

 ,ןעגנומיטש

 ,ןעגנומיטש .ןוא ןליפעג יד טָא ןופ ןעוועג טייוו זיא ווָאקינײלַא

 יירטניא עשיטנַארגימע יד ךָאנ טּפעלשענכָאנ טשינ ךיז טָאה רֹע
 ןפַאש ןוא יוכפיוא ןופ טעברא רעד ןיא ןיירא זיא רע ,ןטנַאג

 ךיז רַאּפ רֶע טָאה ,דַארגָארטעּפ ןיא טייצרענייז יו ,רעדיוװ ןוא

 "רדה ןיִא ןשטגעמ יִד דצמ גנוטכא ןוא טפַאשביל יד ןברָאװרעד

 ןופ םיגיחנמ .ןוא םינקטע-טפיוה יד ןופ רענייא ןרָאװעג ,למרכה

 ןרָאװעג .טלייוהעגסיוא ןוא ,הפיח ןיא טּפַאשלעזעג רעשידיי רעד

 ,למרכה-רדה ןיא דעוו ןופ שאר סלַא

 ינָאק םעֶד .ןבילבעג יירט רע זיא ךנַאל ןיא ןבעל ןייז ןיא

 רעד ןיִא קידנעדניבנָא ,םזינויצ ןכעלטירשרָאפ ןוא ןוויטקורטס

 ,ןביולג ןֹוא טייקנעבעגרעביא ,עביל ןופ ,עיצידַארט רעכיירמור

 רענייא ןייז וצ ןעוועג הכוז טָאה רע סָאװ ,םזינויצ ןשיסור ןופ

 ןוא ,טייקנעבױהרעד ןוא ץנַאלג ןופ געט ןיא רעריפ ענייז ןופ

 רעבָא םיא .זיא סע .גנַאגרעדינ ןוא ןויסנ ןשיגַארט ןופ געט ןיא

 ,טעברא עטשטנעבעג ןייז גנַאל ןצעזוצרָאפ ןעוועג טרעשַאב טשינ

 זיא רע ןעוו ,טעברא רעד ןופ ןסירעגקעװַא םיא טָאה טוט רעד

 טעברא וצ ןלױו ןקראטש ןוא עיגרענע ןוא חוכ לופ ןעוועג ךָאנ

 .ןפאש ןֹוא



 עפאי בייל יי

 .א
 סלא ןיירא עּפָאי ביל זיא טלעוו רעשיטסינויצ רענדנוא ןיא

 עפורג רענעי ןופ רענייא יו ,ךַארּפש רעשיסור רשד ץיא רעטכיד

 רעפטנע ןא עיזיוו סלצרעה ןיא ןענופעג ןבָאה סָאװ ,ןטסינויצ עגנוי

 ,טייקנייש ןוא הרובג ,םוקפיוא ןלַאנָאיצַאג וצ טפַאשקנעב רעייז ףיוא
 -קנעב ןייז טקירדעגסיוא עפָאי טָאה רעדיל ןיא ןיולב טשינ רעבָא
 ,טעברא רעשיטסינויצ ןיא ךיוא ראג ,ןמיורט ןוא ןעגנובערטש ,טּפַאש
 ןשיטסינויצ םעד ןטיירפשראפ ןיא ,גנורעלקפיוא ןוא עיצַאזינַאגרַא
 גנוקרַאטשראפ ,םזינויצ ןרַאפ רעצרעה יד ןעניוועג .ןיא ,קנַאדעג
 | .תובהלתה רעשיטסינויצ ןופ

 ירעד רעד ןגעוו ןעגניז וצ טָאטשנָא :םיא ףיוא ןגָאז ןעקימ
 ,טעברא עקידתושממ םיא רַאֿפ ןוטעג רע טָאה םזינויצ-ןופ טייקנעביוה

 ןעלטימ יד ןפאשוצנייא חוכ ןצנאג ןייז ןוא טסייג ןייז טעמדיוועג
 רעשיאָאזָארּפ רעד ןיא טָא ,םזינויצ ןופ גנופעלקריוורַאפ רעד רַאֿפ
 תבוטל ןפורג ןוא םידיחי ןרעייטשאב ןופ ,ןעלמַאז-טלעג ןופ טעברא

 ,המשנ רעטכיד עקימַאלּפ ַא ןוטעגניירא עּפָאי טָאה ,דוסיה-ןרק םעד
 ןעגנוזעגסוא רע טָאה דוסיה-ןרק ןגעוו סעדייר * עגייז ןיא = |

 סָאד ןבעל םעיינ ַא וצ ךיז טקעוו סָאוװ -,דנַאל ןוֿפ גנַאזעג סָאד
 בױטש םעד ךיז ןופ טלעסײרטעגּפָא טָאה סָאװ ןדיי םעיינ ןופ דיל

 ןוא דנַאלמיײה ַא ךיז רַאֿפ ןעמענייא ןעגנַאגעג זיא ןוא תולג ןופ

 טָאה רע .טייקידנעטשטסבלעז ןוא ןפַאש ןופ ןבעל א ,טייהיירפ
 ןייז ןעגנוזעג טָאה רע ,ט'הנעטעגסיוא ךיז ןוא טריטנעמוגרא טשינ
 -ױצ יד טקעטשעגנָא טָאה סָאד ןֹוא תובהלתה ןוא עביל טימ דיל

 ענייז ןופ -- העפשה עסיורג יד ןסעגרַאפ טשינ לעווכ ,רערעה

 רוטיעדנַאגַאּפָארּפ רעטשרע ןייז תעב ,ןליופ ןיא סעדייר-ועדיל
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 רוד ןיימ ןופ

 ןייז ןלַארטשוצסיױא .ןזיװַאב טָאה רע ,דוסיה-ןרק םעד תבוטל

 ןעועג טשינ ללכ ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ךסא ףױא תובהלתה
 ןביולג רעצרעה ערעיײיז ןיא ןדניצוצנָא ,ןרעטסײגַאב וצ ךיז לגוסמ

 זױלב טשינ ןענעפעפיוא ןוא .ייז ןרעטַאלפיוא ,טייקטיירג"ןברק ןוא

 ןופ ילבפױא ןראפ טנַאה עקיביגירפ א ףךיױױא רָאנ רעצרעה יד

 - 20 | -- ידנַאלמייה ןשידיי

 ירעד ןוא שינרעטַאלפ"ץראה טימ ןָאטעג רע טָאה טעברא ןייז =
 יָארּפ טכַארטעגוצ-לעיצעפס א ןעװעג טשינ זיא סע ,טייקנעביוה

 סָאװ ,אזא עלעדיא ןא טפַאשנעגײא ןא רָאנ ,םעטסיסיעדנַאגַאּפ

 יד ןגנַאפעג טָאה סָאד ,המשנ ןייז ןיא ףיט טלעצרָאװעג טָאה

 ,טעברא רעד ןבעגוצרעביא ךיז ערעדנא ךיוא ןעגנוווצעג ,רעצרעה

 הצרעד ןעמוקעג זיא סע יוו ןיילא קידנעסיוו טשינ
 רעכַאפנײא רעד ןיא ןליפַא ,עפָאי בייל ןופ טעברא רעד ןיא

 ,טײקידעכָאװ ןופ ןמיס ןייק ןעוועג טשינ זיא ,טעברא רעלעמרָאֿפ
 עסיורג יװ עניילק ,טרפ ןדעי ןיא ,טייקנעקורט רעשיאַאזָארּפ ןופ

 םעד ,המשנ ןיז ןופ םַאלּפ םעד טגיילעגנירא רע טָאה ,ןכַאז

 .טימעג ןשירעטכיד ןייז ןופ ,ץראה ןייז ןופ רעטיצ

 ףרק ןופ חילש סלא טעברא ןייז טלעדִנַאװרַאּפ טָאה עּפָאי
 םעד טָא ןופ ןיז ןזעיגילער םעניא ,טסניד ןקילייה א ןיא דוסיה

 "מייה א טױב סָאװ טנעמורטסניא רעד ,דוסיה-ןרק ןראפ ,טרָאוו

 | ,קלָאפ ןשידיי ןראפ דנַאל

 לארשי-ץרא 1 ןופ .םיחילש עיינ יד ןכיילגרַאפ ןבָאה ביל געלפ רע

 ןופ טעטש יד ןיא ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,םיחלושמ עטלא ענעי טימ

 טייקילייה יד ,דנאל ןופ תונורכז יד טכַארבעג ןוא ןליוּפ ןוא עטיל
 סע ןוא ,רעצרעה יד ןיא ןביולג ןוא רעצ טקעװרעד ןוא ענייז

 ןרעה םייב טמַאלפעצ ךיז טָאה עיזָאטנַאפ יד זא טריסאפ טָאה
 יד רַאפ ןענישרעד זיא דנַאל עקילײה סָאד ןוא ,רעטרעוו ענייז

 טכַארּפ רעצנַאג רעד ןיא חלושמ ןופ ןעגנולייצרעד יד ןופ רעהעהוצ

 ןוא ןדייל ךיִא ןופ טעטסעיַאמ םעד ןוא טייהנעגנַאגראפ ריא ןופ
 ענעי וצ ךעלנע רעז ןעדועג רע יא ןתמא רעד ןיא ,טײקטסיװרַאפ

 ענייז רַאפ טרעדלישעג ,טכַארבעג ךיֹוא טָאה רע רעבא ,םיחלושמ

 םעד ,ױבּפױא .ופ טכַארּפ יד ,רעדנעל-תולג יד ןיא רערעהוצ

 טימ ןעזעג ןבָאה רערעהוצ יד ןוא ,ןברק ןוא ןדייל ןופ טעטסעיֵאמ
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 םיובגילג קחצי

 ךיז ןופ ּפַא טלעסײרט דנאל סָאד יװ ,ןגיוא .עקיטסיײג ערעיז
 רעצרעה רעייז ןיא ןליפרעד ןגעלפ ,תֹוברוח .ענייז ןופ םיוטש םעדי

 יד ךרוד ןפַאשעג טרעוו סָאװ קרעוו םעד ןוֿפ טייקנעביוהרעד יד

 ןליו ןקראטש טימ ןרָאװעג לופ ןענעז ייז ןוא ,קלָאפ ןופ םיצולח

 ןופ עיזיוו ענעביוהרעד רעד ןיא ןעמעג וצ ליײטנָא טייקטיירג ןוא

 ערעייז רַאפ טכעלקריוורַאפ טרעװ סָאװ ,םוקפיוא ןוא גנובעלפיוא

 ירעד וצ גנובַאגַאב ערעדנוזַאב ַא ,עּפָאי ,טַאהעג' טָאה רע ,ןגיוא
 -נעסיוו ןוא רֹוטַארעטיל רעד ןופ ןשטנעמ םזינויצז םֹוּצ ןרעטנענ)

 ברקמ ןעגנולעג םיא זיא סע ןעוו .רעקלעפ ענעדישרַאפ ןופ טּפַאש-

 ןעוועג טשינ רשפא סע ןיא ,רעביירש ןוא רעטכיד עשיסור ןייז וצ

 ןוא רעלארעביל רעד ,טנעגילעטניא רעשיסור רעד .רעדנווװ ןייק
 ,קיצרַאהטיײרב ןעוועג ןענעז רעטכיד רעדָא ,רעביירש רעלַאקידַאר

 -נוא ןופ ןדייל ןליפוצטימ לגוסמ ,טייקיטכערעגמוא ראפ ראבליפ

 עידעגַארט עשידיי יד ,רעקלעפ עכעלקילגמוא  ןֹוא עטקירדרעט

 טשינ ןעפָאי ראפ זיא סע ןוא רעצרעה ערעייז וצ טדערעג טָאה

 רעצ ןשידיי ןופ טלעװ רעד ןיא ןריפוצניירא | יז .ןעוועג רעווש

 - .קָאטײװ ןוא

 יד ןיא ןעגנורדעגניירא זיא רע יװ ןעזעג בָאה'כ } ןז רעבָא

 -- עקַארק ןיא רעלטפַאשנעסיוו ןוא ירעביירש עשיליופ ןופ ןזיירק

 ַא ןעוועג ךָאד זיא שטנעמ רעד .ןרָאװעג םמותשנ שממ ךיא  ןיב

 רעד טעטסַאלעג טָאה סע ןכלעוו ףיוא ,ךיי א טסייה'ס ,*קַאוװטיל

 ,ןטנעגעג עשיסור-סייוו ןוא עשיווטיל יד ןופ עיצַאקיפיסור ןופ אטח

 .טֿפאשרעה רעשיליוּפ רעטנוא ןעוועג רָאי רעטרעדנוהי ןענעז .סָאװ

 עשילוּפ יד ןופ רעצרעה יד ןעניוועג וצ ןזיוואב רע טָאה ךָאד ןוא

 עשיליוּפ ,זדנוא ראפ ןסָאלשרַאפ ןעוועג ןענעז סָאװ-:ןשטנעמ-טסייג

 ראפ עיטַאּפמיס ןוא שינדנעטשרַאפ ייז ןיא טקעוװעגֿפיוא ןוא ,ןדיי

 | .גנוגעוװַאב- טוק וקפיוא ןוא הלואג לעשידיי רעד

 | בה 8 יט ראי :

 רַאפ ר יד ןעמוק ךױא טעװ סע זא טסוװועג ןֿבָאה רימ = |
 ףיוא םילשורי ןיא ןסיירפיוא יד ךָאנ ,ןטלַאטשנָא ערעביוא רעזדנוא

 ןריימסיוא טשינ ןעמ טעװ הדוהייןב .ןֹוא-"ללוסה;  ןוֿפ--ןסַאג יד

 ,רעטעּפש רעדָא רעירפ ,ימואלה דעֹוו ןוא תונכוס רעד זופ םינינב יד
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 רוז ןיימ ןופ

 עלא יד סױא טריֿפ ןוא טריזינַאגרָא סָאװ ,טנַאה עמייחעג יד

 -כרוד טייקכעלגעמ א . ןעניפעג יַאדװַא טעוװ ,זדנוא ןגעק ןטַאטליורג

 ,ןטאט עקיד'תועשר עריא ןרפיוצ

 עשינָאלװײט עלא ןעזסיוארָאפ ןוא ןייז רעשמ טשינ ןעק'מ

 -כרוד טימ ךיז טמענרַאּפ סָאװ עיצַאזינַאגרא ןא סָאװ ,ןעוטפיוא
 ןופ עטכישעג יד .ןדניפרעד וצ דנַאטשמיא זיא ןטַאטי-ליורג ןריֿפ

 ןעמוקעגרָאפ ןענעז ייז ווו רעטרע ןוא ןטייצ עלא ןיא ןטַאטנטעטַא

 ,ןזיווַאב ןבָאה ,טייצ רעטצעל רעד ןיא ,דנַאל ןיא זדנוא ייב ךיוא ןוא

 עמַאס רעד ףיוא ןזָאלרַאֿפ ןצנַאגניא טשינ ךיז ןעק ןעמ זא

 .ךאוו רעטסגנערטש

 -עמא ןא טימ טצונַאב רעטעטנעטַא יד ךיז ןבָאה לָאמ סָאד

 ןוא טַאלסנָאק רענַאקירעמַא ןופ ָאטױא ןא טימ ,ןָאפ רענַאקיר
 םעד ךיוא ןוא ייצילַאּפ רעד טנַאקַאב ןיא ָאטיוא סָאד .רעֿפָאש ריא
 .טוג רעז ןעמ ןעק רעּפָאש

 יד ןופ ףױה םעניא ןעמוקניירא רע געלפ לָאמנייא טשינ
 -רָאג טָאהס ןוא טרָאד ןופ סיורא זיא ןוא ןטלַאטשנַא עלַאנָאיצַאג
 רעד ןוא ןסירענפיא טָאה ָאטיוא סָאד טָא ןיב .טֹריסַאּפ טשינ
 ןרָאװעג טעגרהעג ןענעז סע ןוא ןרָאװעג טרעטשעצ זיא ןינב
 לייט ַא ,ןרָאװעג טעדנווורַאפ ןענעז רעקילדנעצ ןוא ןשטנעמ ןייג

 ןרָאװעג טרעטשעצ זיא -- דוסיה-ןרק ןופ סָארויב יד -- ןינב םענופ

 םיגורה יד ןשיווצ .ןרָאװעג טקידעשעג ןענעז ןלייט עקירביא יד ןיא
 .עפָאי בייל ןענופעג ןעמ טָאה

 ןוא ,םיא ףיוא טגערפעג ,טכוזעג םיא ךיא בָאה ירפ רעד ןיא

 טָאה רעטעּפש .םיא ןגעוו ןלייצרעד וצ טסווועג טשינ רָאג טָאה'מ

 זיא רע ,עטעגרהרעד יד ןשיווצ ןיא עּפָאי זא ןזיוועגסיורא ךיז

 ,דוסיה-ןרק םעניא רעמיצ ןייז ןיא ןטסָאּפ ןייז ףיוא ןלַאֿפעג

 טנעגוי רעד ןופ ,ןטסָאּפ ןייז ףיוא ןענַאטשעג רע זיא ןרָאי עלא

 עשירפ טימ טלעדורּפשעג ךָאנ טָאה רע ,ןרָאי ערעטלע יד זיב ןָא
 .םָארטש ןייז לָאמעלא טײנַאב סָאװ לַאװק א יװ ןעוועג .תוחוכ

 רע טָאה ָאּפמעט ןבלעז םעניא ,טייקנעבעגרעביא רעבלעז רעד טימ

 ןענעז תוחוכ ענייז ןעוו טלָאמעד ךיוא טעברא ןייז טצעזעגרָאפ

 .ןרָאװעג עילַאק טנוזעג סָאד ןוא ,טכַאװשעגּפָא עוועג ןיוש
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 םיובגירג קחצי

 ןויצ רַאפ טעברא ןייז ןיא טרעקַאלפעג רע טָאה ןרָאי עלא
 טַאדלָאס ַא יוװ ןלַאפעג רע זיא טָא ןוא ,קלָאפ ןופ טייהיירפ רעד ןוא
 רַאפ רעייז ףיוא םירוחב ערעזדנוא יו טקנופ ,ןטסָאּפ ןייז ףיוא
 ,רערעדנַא ןא ןעוועג זיא ןפאוו ןייז ,סנעטסָאּפ-ךַאװ ןוא גנוקידייט
 ןוא טנַארפ ןפיוא ןענַאטשעג ךױא רע זיא ייז יו טקנופ רעבָא
 ,ןלַאפעג
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 ןייטשדלאג רעדנאסקעלא

 ןופ ןַאגרָא-לַארטנעצ רעד -- "טעיווסאר, ןופ עיצקַאדער יד

 ןעוועג טשינ זיא -- דנַאלסור ןיא גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד
 -1עכַאװ עשיטסינויצ יד ןופ עיצקַאדער ערעדנא םוׁש ןייק וצ ךעלנע

 ,הפוקת רעטעי ןיא רעטעלב

 ,ןָאסלעדיא םהרבא ןענַאטשעג ןיא עיצקַאדער רעד ןופ שארב

 -עט א ,עיגָאלָאיצַאס ןיא ןסיוו ןקיטייזלא ןוא ןפיט ןופ ןַאמ ַא

 טנעכיצעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,םענרַאֿפ ןסיורג א ןופ ךעקיטערַא

 רעקיניזפרַאש ןייז טימ ,לכש ןשיטילַאנַא ןוא ןפראש ןייז טימ
 ןופ ןטייקיטעט יד ןוא ןעגנוניישרעד עכעלטּפַאשלעזעג ןופ קיטירק

 רעשיטסיניצ רעד ןופ ךיוא ייז ןשיװצ ןוא ןעיײטרַאּפ עשידיי

 טוינויצ ןיא רוד ןוֿפ רערעל רעד ןעוועג זיא רע ,עיצַאזינַאגרָא

 ןפיוא טקריוועג ןבָאה סָאװ םידימלת ךסא ןבעגעגסיורא טָאה ןוא

 רעד רַאפ דנַאלסור ןיא רטנעצ ןשידיי ןסיורג םענופ חטש ןצנַאג

 ןרָאװעג ןענעז רעליש עטסטנעָאנ ענייז ,עיצולָאװעד רעשיטסינומָאק

 יֵּבָאק ךיז ןבָאה ייז ."טעיװסַאר, ןיא עיצקַאדער ןופ רעדילגטימ
 ךיז טָאה רעכלעוו ,רעטסיימ ןוא רערעל רעייז םורא טרירטנעצ

 | ,םירבח עקיטרעווכיילג ןצ וו ייז וצ ןגיוצַאב

 יטימ יד טימ לָאמ ןטשרע םוצ טנעגעגַאב ךימ בָאה'כ ןעוו

 עּפורג ַא ךיז רַאפ ןעזעג ךיא בָאה עיצקַאדער רעד טָא ןופ רעדילג

 יד ןיא ןטנעדוטס ְךָאנ ייז ןופ לייט רעטסערג רעד ,ןשטנעמ עגנוי

 "אב ןביולג סָאװ ןרענָאיזיװ ,קיטסול-טפמַאק ,קידנעזיורב ,ןלושכיוה

 .לאעדיא רעשיטסיניצ רעד -- עיזױו רעייז ןיא חמלש הנומ

 יַאכ, יד ןפורעג ייז ןעמ טָאה הביבס רעשיטסינויצ רעד ןיא

 ןקיזָאד םעד ןדנופרעד טָאהס רעוו טשינ סייוו'כ ,"ערטסַאיל

 זיא'ס .הרבח רעקיזָאד רעד רַאֿפ טסאפעג טוג טָאה רע :ןעמָאנ
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 ףיובנירג קחצי

 ףשטנעמ עקיטכיט ןוא עלופדיירפ ןופ עּפורג א תמאב ןעוועג
 טימ ןגיוצב ךיז ןבָאה סָאװ עקיגנוצ-טכייל ,עקידנעסַאפיוא-לענש
 יילה ענעמונעגנָא יבגל וליפא ,ןעמעלא ןוא ץלא וצ גנוצעשגנירג
 יז טָאה רענייק ןוא טניױשעג טשינ יז ןבָאה םענייק ,ןטייקיל
 ,טניושעג טשינ

 "רעוש רעקיטסייג ןופ ןעוועג טייו ייז ןענעז סרעדנוזַאב
 טפָא רעז טקעדרַאפ סָאװ ,טסנרע ןקילײװגנַאל ןוא טיײקכעלגעװַאב
 -לא ,ײרערַאנּפָא עקידנויכב טשינ ןוא ןצראה ןיא טײקטסוּפ יד
 געלפ ,עּפורג רעקיזָאד רעד ןופ רעטסיימ ןוא רערעל רעד ,ןָאסלעד
 םענעזָאלבעגנָא ןרעוש ןופ עקסַאמ יד ןסײרוצּפָארַא ןבָאה ביל
 ןיא סיוא ןעעז ייז יװ ,טעקַאנ-רעטומ ןכַאז יד ןזייוו ןוא ,טסנרע
 ןבָאה ייז ,םיא ןופ טנרעלעג ליפ ןבָאה ייז :טייקכעלקריוו רעד
 .טכיירגרעד טשינ טפַאשרעטסיימ ןייז וצ רעבָא

 ערעל ןייז ,םזינויצ רעד זיא ערטסַאילַאכ רעד טָא רַאפ ןוא

 -גנירג טשינ רָאט'מ עכלעוו םוטקילײה א ןעוועג ,ןעגנובערטש ןוא

 ןגעק ןקידיײטרַאפ םיא ףרַאד'מ .ןייז דובכב עגופ טשינ ,ןצעש

 .קיטירק עקיליווזייב עדעי ,גנוקידלושַאב רעדעי ,טנייפ ןדעי

 ןָא ןעמ ףרַאד רעגַאל םענעגייא םעניא ,םינפ יפלכ ,תמא

 ןוא סעיזוליא ,תונלטב ,טייקידלעפעקניילק יד ןריקיטירק תונמחר
 י-לעוועג סָאװ ,סעיזַאטנַאפ עקידלעדנעמ-םחנמ ענעגיוטשעג טשינ

 ךַאװ רעד ףיוא ןעייטש קיטייצכיילג רעבָא ףרַאד'מ ,םיא ןיא ןקיט

 ןייז ףיוא ,םזינויצ ןופ תמא ןפיוא ףירגנָא ןדעי ןסיוטשקירוצ ןוא

 ףױא ,ןדָאטעמ-סטעברא ןוא ףמַאק ןייז ףיוא ,ליצ ןוא גנובערטש

 ןגינגַאב טשינ ךיז ףרַאד'מ ןוא .עיצַאזילאער ןייז ןופ ןטכיזסיוא יד

 רעבירא ףרַאד'מ רָאנ ,ךיז ןקידיײטרַאפ ןופ עיציזָאּפ רעד טימ זיולב

 -געק רעד ןופ רקש ןצנַאג םעד ןזױלבטנַא ןוא ףירגנָא-ךגעקא ןיא

 ןוא סעירָאעט ענייז תונמחר ןָא ןרעטשעצ ,גנואיֹושנָא רעשירענ

 | ,סעיצקורטסנָאק עשיאיידיא

 רעקיזָאד רעד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןײטשדלָאג רעדנַאסקעלַא

 ןסקַאװעג ןוא ןרָאװעג ןגיצרעד רע ןיא ריא ןשיוװצ ,עּפורג

 ,ריא ןשיווצ ?עימעהָאב , רעד ןעוועג זיא רע ,טקריוועג ןוא טבעלעג

 קידנעכעטש-שיטסַאקראס יוזא ןעוועג טשינ זיא רע ,טסאיזוטנע רעד

 ,טרעקראפ .רעטעּפשּפָא ןוא רעקינָאריא אזא טשינ ,רעטסיימ ןייז יו
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 רוד ןיימ ןופ

 -ןטנע ךיז ןיא רעמ טבױלגעג ,טסיױװיטיזָאּפ רעמ ןעוועג זיא רע
 ךיא ןוא ,גלָאֿפרעד ןתמא ןדעי טימ ,טַאט רעדעי טימ טרימזַאיז
 ,וקלחב חמש א ,שטנעמ רענעדײשַאב ַא ןעוועג זיא רע ,ןשירָאזוליא
 רע .טימעג ןכעליירפ א ןיא בור'ס ןוא קינעוו טימ ךיז טגינגַאב
 טנייפ רעבָא ,םזינויצ ןופ רענגעק ןגעק קיטסול-ספמַאק ןעוועג זיא
 רעגַאל ןשיטסיניצ םעניא יירעגירקעג ןוא ןעיירעקנַאצ טאהעג

 טסילש ,טקינײאראפ סָאװ סָאד קידנעטש םיא ןיא טכוזעג ,אפוג

 -עווניא יד ןיא .רעצרעה יד טרעטנענרעד ןוא ןעייר יד ןעמַאזוצ

 יד ןכערבּפָא ןטימ ןקיטפעשַאב ךיז רע. געלפ םיחוכיוו עטסקינ

 זיא סע ןעוו ןוא .רענגעק עמערטסקע יד ןרעטנענרעד טימ ,ןציּפש
 ןטכיירגרעד םענופ ןדיופוצ ,החמש אלמ ןעוועג רע זיא ןעגנולעג םיא
 געט יד ןיא םזינויצ ןופ ןובירט רעטריטנַאלַאט ַא ןעוועג ,גלָאּפױעד

 .טיזירק ןוא ןויסנ ןופ געט יד ןיא יו חילע ןופ

 ןוא ,דנַאלסור ןיא םזינויצ רעד ןרָאװעג בורח זיא טָא ןוא = |

 לָאר ןייז ןופ ןרָאװעג ןסיוטשעגקעװא זיא םוטנדיי עשיטור סָאד
 רעד ןופ ןדנוושראפ ןוא רעדנעל תולג יד ןיא רטנעצ א סלַא
 -סיניצ יד ןופ ענובירט רעד ןופ םוטנדיייטלעוו םענופ עגערא

 ןיא קעווא זיא ענייז גנוריפנָא עשיטסינויצ יד .ןסערגנָאק עשיט

 ענעדיײשרַאפ יד ןיא ןוקית א ךיז ראפ ןכוז ןעמונעג ןוא ןיירא תולג

 לייט רעסיורג א .טעברא ענעדיײשרַאֿפ יב רעדנעל עשיאעפָאריא

 טייצ עסיוועג א ךיוא טָאה סָאװ ,ןיקסניטָאבַאשז ןעגנַאגעגכָאנ זיא

 רעבָא טָאה ,,טעיװסַאר, םענופ ערטסַאלַאכ רעד וצ טרעהעגנָא

 ךָאנ רעטסיימ ןייז ןגעק טקיועפשרעדיוװװ ןוא טעוועטגובעצ ךיז

 א ךָאנ .המחלמ רעד תעב ןוא המחלמיטלעוו רעטשרע רעד רַאפ

 רעד ןופ גנוטייל רעטסכעה רעד ןיא טעברַאטימ ןופ טייצ רעצרוק

 א טעדנירגעג רע טָאה -- עיצַאינַאגרַא רעשיטסינויצ .?רעטלַא,

 ןענַאטשעג זיא סָאװ ןייטשדלָאג .עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ ?עייג

 סָאה רע ,ןעגנַאגעגכָאנ טשינ םיא ןיא ןיקסניטַאבַאשו וצ טנעָאנ

 ,םענעבירטראפ א ןופ טיײיקטרעטיברַאֿפ יד ךיז ןיא טַאהעג טשינ
 ןופ ,הביבס ןייז ןופ ןרָאװעג ןסירעגסיורא זיא סָאוװו םענייא ןופ
 -סינויצ א ןופ געוו םעד טלייוועג טָאה רע ,רַאטנוב ןטשיוטנא ןא

 רערָאג רעד ןיא ןזיירמורא ןייז ןבױהעגנָא טָאה ןוא חילש ןשיט

 -ןענַאֿפ רעד יו ,דוסיח-ןרק ןופ רעיײטשרָאפ סלא טלעוו רעשידיל|
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 םיובנירב קחצל

 לא ראפ קידתופתוש ןיא סָאװ ,םזינויצ ןלַארגעטניא ןופ רעגערט

 טכארבעג רע טָאה םוינויצ םעד טָא .םיא ןיא ןעיײטרַאּפ ןוא ןפורג

 יא עשילעז וצ ןפורעג ןוא רעדנעל-תולג עלא ןיא הרושב ַא יוו

 א למוט םעד טזָאלרַאפ טָאה רע .ןעגנוגנערטשנָא עלעיסנַאנופ

 ;שיטילָאּפ ןוא ןלענָאיצַאזינַאגרָא ןשיטסינויצ םענופ רעדליפעג
 .ןשינעלגנַאר עטסקינעוועגיא ןוא ןשינרעטַאמ ענייז עלא טימ ,ןבעל
 טפמעקעג טָאװ רע ןכלעוװ רַאפ םזינויצ םעד יירט ןבילבעג זיא רע

 געוו ןייז טצעזעגרַאפ טָאה ןוא ןבעל ןייז ןופ גנילירפ םעד ןיא
 רע .ןטסינוצ עלא ראפ קידתוסתושב זיא סָאװ ,ךאילש-טּפיוה ןפיוא

 יילדפ ןוא טייקטיירג-תונברק וצ ןפורעג ,טריזינַאגרָא ,טקעוװעג טָאה

 ראפ טנרַאזעג טָאה סָאוװ םזינויצ רעד ןעוועג זיא סָאד .טייקיביג

 יפיוא ןראפ ןעגנוגנידַאב ןפַאש ,דנַאל סָאד ןעיובוצפיוא ןעלטימ יד

 יעטאמ ,תוחוכ עשידיי ןרירטנעצנַאק וצ ,בושי ןופ ןסקַאװ ןוא יוב

 זעגלַא רעתמא רעד זיא סָאד -- ,דנאל ןיא עקיטסייג ןוא עלעיר

 םיא ןָא ,טקינייאראפ ןוא ןעייר יר טסילש סָאװ םזינויצ רעניימ

 תבש טכַאמעג ןוא גע ריא ןעגנַאגעג ךיז ײטרַאּפ עדעי טלָאװ

 ,ךיז רַאפ

 -סגנודנירג רעד וצ ןלָאװ יד טרעטנענרעד ךיז ןבָאה סע ןעוו

 ךיא בָאה ,לארשי תנידמ ןיא (תסנכ עטשרע יד) גנולמַאזרַאפ

 .עטסיל ןיימ ףיוא ןעמָאנ ןייז ןבעג לָאז רע ןעניײטשדלָאג ןגָאלשעגרַאפ

 טייקנעדנובעגוצ יד ןריזילָאבמיס ןעמָאנ ןייז ךרוד טלַאוװעג בָאה'כ

 ןרָאװעג ןגיוצרעד ןענעז רימ ןכלעוו ףױא םזינויצ ןשיסור םוצ

 טלעטשעג טשינ ןוא ןעוועג םיכסמ ךיילג טָאה רע .סרָאפגניסלעה וצ

 רימ סָאװ םַארגָארפ ןיא ןעועג טָאה רע .ןעגנוגנידַאב םוש ןייק

 יד טניז ןבָאה רימ עכלעוו ראפ ןפיצנירפ ענעי טרילומרָאפ ןבָאה

 טָאה ןוא רעדנעליתולג יד ןיא טפמעקעג סרָאפגניסלעה ןופ געט

 ייז ןוורפ וצ טנעמַאמ רעד ןעמוקעג זיא סע זא ןענַאטשרַאפ

 טשיג ןבָאה רימ ןעֹוו .הנידמ רענעגייא רעזדנוא ןיא ןעכעלקריווראפ

 -רַאֿפ ןעװעג טשינ רע זיא ,הלפמ א ןטילעג ןוא ןעוועג חילצמ

 -סיֹוא טשיג ןוא ןגיושעג ,טגָאלקַאב טשינ ךיז טָאה ןוא טרעטיכ

 .גנושיוטנא ןייק טקירדעג

 טייהקנארק ןייז ןיא סע רעווש טייוו יוו טסווועג טשינ בָאה'כ
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 רוד ןיימ ןופ

 ןיימ תעב ,ןעמוקַאב בָאה'כ ןעו ןגָאלשרעד רעז ןעװעג ןיב'כ ןוא
 .טיױט ןייז ןגעוו ,חרושב ערעטיב יד ,עניטנעגרא ןיא עזייר

 רעד .םזינויצ ןשיסור ןופ רעגעדטדןענַאֿפ יד ןופ רענייא קעווַא
 רעשיאײטרַאפרעביא רעד ,רעייט ןעמעלא זדנוא זיא סאו םזינויצ
 רעניד עיירט ענייז ןופ םענייא ןריולרַאפ טָאה ,םזינויצ רעניימשגלא

 ,ןרָאטַאזילאער זוא



 קעטאיווק ףסוי

 ?עטַאיװק ףסוי ןרָאװעג ןריובעג זיא סע ןכלעוו ןיא זיוה ןפיוא
 ,ךַארּפש רעשילױוּפ רעד ןיא טפירשפיוא ןא טימ לּפַאט ַא ןעוועג זיא
 :טלַאהניא ןקידנעגלָאֿפ טַאהעג טָאה סָאװ

 דלעה ,.ס.פ.פ ןופ םירבח ,ןסַאמ-רעטעברא יד ןופ רעריפ רעד

 ,רעקנעד ,רעטקישראפ ,טנַאטסערא ,1905-7 ןראי עיצולָאװער יד ןופ

 ײצַאס א ןופ טייקידנעטשטסבלעז רעד רַאּפ רעפמעק-רעביירש א

 סא ןיא טכארברַאפ רע טָאה ןרָאי-רעדניק ענייז .ןלױּפ ןשיטסילא

 ינַאװצ ןוא יירד םעניא .קצָאלּפ טָאטש-סטרובעג ןייז ןיא זיוה םעד

 לפַאט עקיזָאד יד טלעטשעגניירא טָאה טיוט ןייז ךָאנ רָאי ןטסקיצ

 ןיא לירפא 26 םעד קצָאלמ ןיא .ס.פ.פ ןופ טעטימָאק-ןָאיאר רעד

 1925 רָאי

 רעד ןעװעג עידומ טָאה לפאטיקנעדנָא רעקיזָאד רעד ןגעוו

 טרָאד ןופ ןוא ,1944 טסוגױא ןטפלע םעד "סטרעוװרָאֿפ, רעקרָאיונ
 .קצַאלּפ רעביא ךוב ןופ -רָאטקַאדער רעד ןבירשעגרעביא סע טָאה

 רעקצָאלּפ יד ךרוד עניטנעגרא ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסיורא זיא סָאו

 .1945 רָאי ןיא טיילסדנַאל

 טָאה ,1949 רָאי ןיא טָאטש עקיזַאד יד טכוזַאב בָאה'כ ןעוו

 ךוב סָאד ןבעגעג ,יילב רעה ,הלהקה שאר רעקיטרָאד רעד רימ

 זה סָאד ןוייו טנעקעג טשינ רעבא רימ טָאה רע ,הנתמ ַא סלֹע
 .םיא ףיוא לפַאט עטנַאמרעד יד ןוא

 ןשידיי ןופ ןרָאי יד ןיא ןרָאװעג טרעטשעצ יא זיוה סָאד

 םעד ןוא לוש רעסיורג רעד םורא ןסאג יד טימ ןעמַאזוצ םוקמוא
 ,ערהמה"תיב ןטלא

 וו קעטאיווק ףסוי טצירקעגנייא ךיז טָאה ןורכז ןיימ ןיא



 .רוד ןיימ ןופ

 םענופ סולפנייא ןרעטנוא ןקנַאדעג הב 2 ושת טַאהעג .טָאה ! סָאװ רענייא
 | | ערגנָאק ן יטסינויצ ןטשרע

 רעד ןיא רעבירא ןיב ןוא רעליש-עיזַאנמיג א ןעוועג ןיב'כ
 רענייא ןיא גנוקישראפ ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רע .סַאלק רעטצעל

 -ללטּפָא-רעטילימ) "סעטָארשטנאטסערא, ענעפורעג יוזא יד ןופ

 ענעי ראפ רעטילימ ןשיסור םעניא טריטסיזקע ןבָאה סָאװ ,(ןעגנול

 יַּפֶא ןרָאװעג טליײטרוארַאפ ןענעז סָאװ עקיטמילפ-טסניד-רעטילימ

 .ףָארטש ערעווש טשינ א ןעמוקוצ

 רערענָאיצולָאװער רעסיורג רעד ךָאנ ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ זיא רע

 -וא רעװעשרַאװ רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ .עיצַארטסנַאמע

 רעד ןופ רעריפנָא יד ןופ רענייא יו .1891 ראי ןיא טעטיזרעוויג

 םיא ןקיטייזַאב וצ ןרָאװעג טפשמראפ רע זיא עיצַארטסענַאמעד

 ?סעטָאר-טנַאטסערַא, יד ןיא ןעניד ֹוצ ןיא טעטיזרעווינוא רעד ןופ

 ןרָאײטסניד יד טכַארבראפ ןטרָאד טָאה רע .רעטילימ ןשיסור ןיא

 ןוא -- רָאי ףניפ -- רענלעז ןדעי ראפ טמיטשַאב ןעוועג ןענעז סָאװ

 .רעטרעטיברַאפ א ןוא רענעכַארמוצ ַא םייחא ןעמוקעגקידוצ

 יד ןיא ןהעש ריצַאּפש יד תעב םיא טימ טגעגעגַאב ךימ בָאה'כ

 ,טָאטש ןיא עלַארדעטַאק רעשילױטַאק רעטלא רעד ייב ןעיילא

 ןךוא לסייוו יד ןסָאלּפעג טָאה ,ץַאלּפ-ריצַאּפש ןופ רעקיױדינ ,ןטנוא

 -ָאליק ןגױצעג ךיז ןבָאה סָאװ רעדלעוו עטכיד ןעזעג ךיז ןבָאה'ס
 רעד רעביאנעגעק ,ךייט ןופ גערב ןטייווצ םעד ףיוא טייוו-סרעטעמ
 רעד רַאפ טרָא טבילַאב ַא ןעוועג זיא ץַאלּפ-ריצאּפש רעד .טָאטש

 ןיא טקנופ-ףערט ַא א ןוא רעטכעלשעג עדייב ןופ טנעגוי רעקצָאלפ

 .ןטנעװַא עקידרעמוז יד

 ןורכז ןיא ןבילברַאפ רימ זיא ןקעטאיווק ןופ רעטרעוו יד ןופ

 ,שזדָאל ןיא ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ יד ןגעוו ןעגנולייצרעד ענייז רָאנ
 ,טגרָאװעג ךימ טָאה רע .1802 רָאי ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ןענעז סָאװ
 ,רעביירש .ס.ּפ,פ יד ןופ ןעגנורעדליש יד ןביולג טשינ לָאז ךיא זא
 רעטקַארַאכ ןשידיי-יטנא םעד ןשוטרַאפ וצ טימַאב ךיז ןבָאה סָאװ

 רעשיסור רעד ףיוא דלוש יד ןפראוופױרא ןוא ןמַארנַאּפ יד ןוֿפ

 ןטנעגַא (ייצילָאּפ םײהעג עשיטילָאפ) "ענַארכָא, יד ןוא טכַאמ
 רעדילגטימ יד וליפא ,רעטעברא עשילױוּפ יד טקידלושאב טָאה רע
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 םיובנירג קחצי

 ןלַאפַאב ןוא עצעה יד וצ טרעהעגוצ ךיז ןבָאה סָאװ .ס.פ8 ןופ

 .רעבלעוועג עשידיי יד טביורעג ןוא ןסַאג עשידיי .יד -

 .ס.פ.פ רעד ןופ ךילגטימ א זיא קעטאיווק זא טסווועג בָאה'כ

 טסעומשעג ןבָאה רימ .טרעדנוװעג רעז רימ טָאה ךַאז יד ןוא
 ןשיטילָאּפ ןוא םויטימעסיטנא ןגעוו ,ןדיי יד ןופ עגַאל רעד ןגעוו |

 ןפיוא ןרָאװעג טרילומרָאפ זיא סע םַארגָארּפ סנעמעוו ,םזינויצ
 ,םירבח ערעייז ןוא ןױדרָאג ,ןלצרעה ךרוד סערגנָאק ןטשרע

 ףיוא ןרָאװעג ןדַאלעגיײא ךיא ןיב םורא טייצ רעצרוק א ןיא
 ןיא עטקילײטַאב יד ןשיווצ .םזינויצ ןוא סערגנָאק ןגעוו גנוציז א
 סָאװ ,רענפמעק לאפר ןוא קעטאיווק ךיוא ןעוועג זיא גנוציז רעד
 רענּפמעק .הלהק רעוועשראוו רעד ןופ ראטערקעס ןעוועג זיא

 'ףיוא ןענעז סָאװ סעדייר יד ןגעוו ,סערגנָאק ןגעוו טרירעפער טָאה
 .ןעמונעגנָא טָאה'מ סָאװ ןסולשַאב יד ןוא ןרָאװעג ןטלַאהעג םיא
 רעבָא זיא סָאװ עיטַאּפמיס טרעהעג ךיז טָאה רעטרעוװ ענייז ןופ
 ןופ ןעגנוניימ יד ךיוא .תוקפס ערעווש ליפ טימ טײלגַאב ןעוועג

 טלייטעג ןעוועג ןענעז טַארעּפער ןכָאנ עטַאבעד רעד ןיא רענדעד יד
 ןעוועג הטונ רעמ טָאה קעטַאיווק .רעלפייווצ ןוא רעקיטַאּפמיס ףיוא
 -ױעד רעמ ץלא ךיז טעװ רע זַא טניימעג בָאה'כ .םזינויצ םוצ
 רעמ ךיז בָאה'כ .טַאהעג תועט ַא בָאה'כ רעבָא ,זדנוא וצ ןרעטנעג
 .עשרַאװ ןייק רעבירא קצָאלּפ ןופ זיא רע .טנעגעגַאב טשינ םיא טימ

 טָאה רע סָאװ תונעט יד ךיז ןיא ןעוועג רבוג ,םינפ ַא ,טָאה רע

 ךיו טָאה ןוא ןדיי וצ גנואיצַאב רעייז ןוא .ס .פ .פ וצ טַאהעג

 .ײטרַאּפ רעד ןיא טעברא ןייז וצ טרעקעגקירוצ

 ןקעטאיוק ןגעװ ןדייר ןבױהעגנָא ןעמ טָאה 1904 רָאי ןיא/

 -יצולָאװער רעשיליופ רעד ןופ רעריּפנָא יד ןופ םענייא ןגעוו יוד

 יו ,עפורג-ספמַאק ריא ןופ רָאטַאזינַאגרָא ןוא גנוגעוועב רערענַא

 ןעמָאנ ןייז ןיא סרעדנוזאב .ןיקסדוסליפ ןופ רעפלעה-טפיוה א
 עיצַארטסנָאמעד רעטנעּפָאװַאב רעטשרע רעד ךָאנ ןרָאװעג טנַאקאב

 רעד טָא ,ץַאלּפ'רַאבישזג םעד ףיוא טנעדרַאעגניײא טָאה רע סָאוװ
 רעבָא ,לַאטרַאװק ןשידיי ןופ רטנעצ םעניא ןענופעג ךיז טָאה ץַאלּפ

 טָאװ'מ .ךריק עשילױטַאק א ןענַאטשעג זיא ץַאלּפ ןופ קע ןייא ןיא
 יקרעמפיוא ןייק ןקנעש טשיג תליחת טעועמ זַא ,ןעמענָא טנעקעג

 רעד בילוצ ,ןקאילַָאּפ ןסַאמ ןופ ךיז ןעלמַאזפיונוצ םעד טײקמַאז
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 רוד ןיימ ןופ

 ךרָאװעג טנעדרָאעגנייא זיא עיצַארטסינַאמעד יד) ,ךריק רעשילוטַאק

 יםיונוצ םעד טשינ ךױא ןךוא ,(ךריק רעד ןיא טעבעג ןלָאנ קיטנוז

 ןעניזַאגאמ עסיורג יד בילוצ ,רעטעברא עשידיי ןופ ךיז ןעלמַאז
 ףעביאנעגעק ןענופמעג ךיז ןכָאה סָאװ םירחוסילאטעמ עשידיי ןופ

 .ףהיק דעד

 -ַאֹּפ יד ןוא טכַאמ יד טשַארעביא טָאה עיצַארטסנַאמעד יד

 .עטייהעג יד ןוא עטרידנומ יד הלציל

 ןעגנַאגעג ןיא יז ןליופ ןיא עיצולארוער יד ןביוהעגנָא סָאה יז

 טָאה יז רעבָא ,עיצולָאװער רעשיסוד רעד ןופ ןענעװ יד ףיוא

 עשינַאזטרַאפ ןוא רָארעט :ןעגעװה ענעגײא עדיא טָאהעג ךיוא

 יטסבלעזא וצ טבערטשעג טָאה יז ,ןליצ ערעדנוזַאב ךיוא .סעיצקָא

 -ףירג א ןעמוקפיונוצ לָאז סע טרעדַָאפעג טָאה יז ןליוק ןקידנעטש

 ךיז טעוװ סָאװ ,רעד וצ לעלַארַאּפ ,עשראוו ןיא גנולמַאזרַאפסגנוד

 .גרומרעטעפ ןיא ןעמוקפיוגוצ

 ךופ טסעפינַאמ םעד ןכעלטנעפעראפ ןראפ געט יד ןיא

 טייחיירפ ןרָאוװעג טרימַאלקַארּפ זיא סע ןכלעוו ןיא ,1905 רעבאטקא

 טָאװ ,עמוד רעד וצ ןלָאוװ ןוא ןענייאראפ ,קורד .,טרָאװ ןופ

 םעד דצמ רָארעט א ,ללמב ןליופ ןיא ןךוא עשרָאװ ןיא טשרעהעג

 "ער יד ךצמ רָארעטױגעק ןוא םישזער ןשיטסירַאצ ןקידנעשרעה

 | | - -.ס .8 .פ ערענאיצולַאװ

 ךופ גנוריזינַאגרַא רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה קעטאיווק

 .םיא ךָאנ ןוא טסעפינאמ ןרַאפ ןסיוטשנעמאזוצ עטנעפָאװאב יד

 -רַאפןסאמ יד ןיא קיײרטש םענימעגלא ןופ הסוקת רעד ןיא

 טָאװ רע .םיא ןופ טרעהעג טשינ רָאג ןעמ טָאה ןעגנולמאז

 ךופ ןרָאטַאזינַאגרַא יד וצ רָאנ ,רענדער יד וצ טרעהעג טשינ

 זיא ןליוּפ ןיא קיירטש רעניימעגלא רעד .סעוצקא עטנעפָאװאב

 םעד ןכעלטנעפעראפ ןכָאנ ףךיילג ןרָאװעג ןסירעגרעכיא טשינ

 רעד ןופ שארב ןענאטשעג זיא סָאװ .ספ9 .טסעפינַאמ ןשירַאצ

 יד ראפ קיהטש םעד טצעזעגרַאפ טָאה עיצולַאװער רעשיליופ

 ,ןעגנורעדָאֿפ עשיליופ רעדנוזַאב
 ןופ ןעמָאנ רעד ןרָאװעג טנאקאב זיא הפוקת רענעי ןיא

 יױאפ ןעגנולייצרעדיסקלָאפ יד ןיא ןזיא רע ןוא קעטאיווק ףסוי

 ייצילַאּפ םייהעג יד .דלעה ןרָאדנעגעל א ןיא ןרָאװעג טלעדנַאוו
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 םיובנירג קחצי

 טָאה'מ .ןּפַאכ טנעקעג טשיגנ םיא טָאה ןוא טגלָאפרַאֿפ םיא טָאה

 -טכַאג ןטימ גָאט ןדעי עשרַאװ ןזָאלרַאפ געלפ רע זא טלייצרעד

 ןיא ןוא סָאלק רעטשרע רעד ןופ עּפוק א ןיא ןּפָאלשעג זיא ,גוצ
 טָאטש ןיא טייקיטעט ןייז וצ טרעקעגקירוצ ךיז רע טָאה ירפרעד
 ןֹוא ,ייצילָאּפ-םיײהעג רעד וצ ןעגנַאגרעד זיא דוס רעד זיב ,ןיירא
 גנולײטּפָא ןא םיא ףױא טרַאװעג טָאה ןגרָאמירּפ א םענייא ןיא
 ןעמ טָאה טריטסערא םיא טָאה'מ ןעוו .רעטילימ ןוא ןעמרַאדנאשז
 ןגָאש םיא ,ןעוועג טלָאמעד זיא גהנמ רעד יװ .,ןבױהעגנָא

 ;שירעלעפַאב יוו ייז וצ ןפורעגסיוא רע טָאה טלָאמעד ,חצר-תוכמ
 -ןעצ ןופ דילגטימ א ףיז טניפעג טנעה ערעייא ןיא ,ףיוא-טרעה
 םשור א טכַאמעג ןבָאה רעטרעוו יד ,ס.9,9 ןופ טעטימָאק לָארט

 / .ןגָאלש וצ טרעהעגפיוא םיא טָאה'מ ןוא

 יד בילוצ ,ןרעגאל ייווצ ףיוא טלייטעג ךיז טָאה .ס .פ .פ יד

 -רַאּפ א ןיא ףמַאק ןטנעפָאװַאב םעד ןצעזרָאפ ןגעוו תועד-יקוליח

 טייקידנעטשטסבלעז יד -- ליצ-טפיוה ןבילוצ ןוא םֹרָאפ רעשינַאזיט
 ,ןליוּפ ןופ

 טשינ ןיא ןליױּפ ןופ חוכ רעד זַא ,ןטטלַאהעג ןבָאה לייט ַא
 ןיא תעב ,סעיצקַא עשינַאיטרַאּפ ןריפ ןענעק ֹוצ ,קרַאטש גונעג
 ;עמֹוד ןיא טרירטנעצנָאק ףמַאק רעד ךיז טָאה דנַאלסור ץנַאג
 ןופ ןרָאװעג ךימ ןוא טשױטנַא ךיז ןבָאה ןסַאמ עשיליוּפ יד ךיוא
 עזופ-םעטָא ןא טגנַאלרַאפ ןבָאה ןוא סעיצקא ערענָאיצולָאװער יד
 ילימ ,דנַאלסור ןיא תוחוכ ערענָאיצולַאװער יד טימ טעברַאטימ ןוא

 ערעגָאיצולַאװער יד ןעמַאזוצ ייז טימ ןוא ,קעטַאיוװק ןוא יקסדוס
 טצעזעגרָאֿפ גנַאל רָאי ייווצ ךָאנ ןבָאה .ס .פ .פ רעד ןיא עיצקַארפ

 ןרָאװעג רָאלק ייז רַאּפ זיא סע זיב ,ףמַאק ןשינַאזיטרַאּפ םעד
 וא ןוא ,גלָאפרעד ףיוא ןטכיזסיוא םוש ןייק ָאטשינ ןענעז סע זא

 ןטַארקָאמעדילַאנָאיצַאנ יד ךָאנ טייג קלָאפ ןופ לייט רעטסערג רעד

 יד ןיא ךיוא .לגנַארעג ןשירַאטנעמַאלרַאּפ .רעייז ןוא (סעקעדנע)
 רעד טקרַאטשראפ ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןופ ןעייר

 ןוא ,טאראפ ןוא עיצַארענעגעד וצ טריפרעד טָאה רעכלעוו ,שואי

 יי | ,םזיטידנַאב וצ וליפא
 ענייז ןופ לייט ןטסערג ןכָאנ ןעגנַאגעגכָאנ טשינ זיא קעטַאיװק

 ,ס.פפ רעקגיל רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,םירבח עשידיי
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 רוד ןיימ ןופ

 עיצקַאער יד ןעוו .עפורג ןייז ןוא ןיקטדוסליּפ יירט ןבילבעג זיא רע

 ןיא םיא רימ ןעעז ,דנַאלסוד ןיא ןקיטלעוועג ןבױהעגנָא רעדיוו טָאה
 יַאב יד ןריזינַאגרָא ןביוהעגנָא טָאה יקסדוסליפ ווו טרָאד ,עקַארק
 טיירגעג ךיז טָאה ןוא ןלױפ ןקיגנעהפָאמוא םעד רַאפ גנוגעוו

 ןיא ןקילײטַאבטימ ךיז לָאז רעכלעוו ,חֹוכ ןטנעּפָאװַאב א ןפַאש וצ

 ןײז טױל ,ןטלַאװעג טָאװה עכלעוו ,דנַאלסור ןגעק המחלמ רע

 .ךיז ןרעטנענרעד ןיא ,גנוניימ

 -רעּפ א טריסַאּפ ןבעל סקעטאיווק ןיא טָאה טייצ רענעי ןיא

 -יװק זא ןרָאװעג טנַאקַאב ןיא 1912 רָאי ןיא ,עידעגארט עכעלנעז

 זיא דרַאמטסבלעז ןופ הביס יז ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב זיא קעטַא

 ייברעד זַא ,ךעלגעמ זיא סע רעבָא .עביל עכעלקילגמוא ןַא ןעוועג

 עגעי ןיא .תוביס עכעלטפַאשלעזעג ,ערעדנַא ךיוא טקריוװעג ןבאה

 טרעטייורעד יקסדוסליפ זא ,םינמיס יד טרעמעג ךיז ןבָאה ןראי

 ךרוד סרעו טײקיגנעהּפָאמוא עשיליוּפ יד ןוא ,םזילַאיצָאס ןופ ךיז

 סלַא רָאנ ,ןליצ יז ןופ רענייא סלא טשינ טרעדַאפעג ןיקטדוטללפ

 גנוריפנָא רעד טימ ןדנוברַאפ ךיז טָאה רע .ליצ רעקיצנייא ןוא ןייא

 ןכאמ ןיא ןָאטעגנײרַא ןצנַאגניא ךיז ןוא רעטילימ ןשיכיירטסע ןופ

 .ןכערבסוא טייב טלַאה סָאוװ זחמחלמ רעד וצ ןעגנוטיירגוצ

 ןרעטנוא ןענַאטשעג זיא סָאװ גנוגעוואב-סטייקיגנעהּפַאמוא יד

 יגעל ןשילױּפ םעד טריזינַאגרַא טָאה ןיקסדוסליפ ןופ טָאנָארטַאּפ

 עשיטימעסיטנַא ןעמוקפיוא ןבױהעגנָא ןבָאה סע ןכלעוו ןיא ,ןָאי

 ןבָאה רשפא .ןקעטאיווק ןלעפעג טשינ זיא ץלא סָאד .ןעגנומיטש

 טַאהעג טָאה רע סָאװ ,תוקפס יד טקעװרעד רעדיוו םיא ןיא ךיז

 ךטנַאטסערַא, עשיסור יד ןופ ןעמוקעגקידוצ זיא רע ןעוו ,טלַאמעד

 .רימ טימ סעומש א ןיא טגָאזעגסיױרא ייז ןוא ,קצָאלּפ ןייק סעטָאװ

 אזא וצ טשיג זַא ,ןרָאװעג רָאלק םיא ראפ זיא רשפא ? סייוו רעוו

 טָאה ןליופ אזא ןנעוװ טשינ ןוא טבערטשפג רע טָאה גנולקיווטנא

 | ?טמולחעג רע

 םבָאה'כ ןכלעוו ,קעטַאיװק רענעי ןבילבראפ זיא ןורכז ןיימ ןיא

 רעזדנוא ףױא םיא טימ טסעומשעג בָאה'כ סָאװ ,קצָאלּפ ןיא ןעזעג

 סע ץרַאה סנעמעוו ןיא ,קעטאיווק ,?טָאט, גרַאב ןפיוא דיצאּפש
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 םיובנירג קהצי

 ַא ןלעטש ךךיא ליו םיא .ןקנַאדעג-הבושת ןעמוקעגפיוא ןענעז

 | ,הבצמ

 ,קלָאפ ריא ןצ געוו םעד טכוזעג טָאה סָאו ,המשנ עשידיי א

 -עג םיא טָאה יז זַא ,טגעמָאמ א ףיױא טכַאדעג ךיז טָאה סע ןוא

 ןפרָאװעג ןוא רעטיוועג רעשימרוטש ַא ןעמוקעג זיא טָא ןוא ןענופ-

 טלָאװעג ןיוש טָאה רע סָאװ געװ םעד ןצ קירוצ עלקח-ףכ ןיא םיא

 ,דרָאמיטסבלעז וצ טכארבעג םיא טָאה געוו רעד טָא ןוא ,ןזָאלרַאפ



 אקצעשזורטס-עדלאג רתסא ר"ד

 יָאס רעד ןיא טקילײטַאב ךיז יז טָאה ןרָאיטנעגוי עריא טייז

 ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא .טעברא רערענָאיצולָאװער רעשיטסילַאיצ

 עשראוו ןיא טניוװעג יז טָאה ,טרעדנוהרָאי טענעגנַאגרַאפ םענופ

 "סיוא ךיז טָאה יז ,ס.פ.9 ןיא עטרבח עוטטקא ןא ןעוועג זיא ןוא

 .ירעגדער ןוא ןירָאטַאטיגא סלא טייקיטעט ריא טימ טנעפייצעג

 .ס.פ.פ ןופ םירבח ,ןדיי עפורג רעד ןיא ןעמונעג ליײטנָא טָאה יז

 טנעקעג טָאה יז רעבָא .'צרפ ןצ טְנעַאנ ןענאטשעג ןענעז סָאוו

 ךייז רהו ,קצָאלּפ ןייק ןרָאפ טפָא געלפ ץרפ .רעירפ ךָאנ ץצרפ

 טניוװעג ןוא ,עיזַאנמיג ןיא טנרעלעג טָאה ןאיצול ןוז רעקיצנייא

 .טלייצרעד טָאװ'מ .עילָאּפ ,רעטסעווש ריא ןופ עילימאפ רעד יימ

 .גלָאפרעד ןא רעבָא ,ךיז וצ יז ןרעטנענרעד טימַאב ךיז טַאה ץרפ זַא

 יד טדערעג טשינ סָאה יז רעבָא ,שידי ןענאטשרַאֿפ טָאה יז

 טָאה יז ,הביבס ןוא ץרַאה ריא ןופ טייוו ןעוועג זיא סָאװ ,ךַארּפש

 לָאמא ריא טָאה'מ סָאװ ןעגנולייצרעד ט'צרפ ןענאטשרַאפ רעכָא

 .ס9 רעד ןיא טריטסיזקע טָאה טייצ רענעי ןוא ,טנעיילעגרַאפ

 טפירשנעכַאװ ַא ןבעגעגסיורא טָאה סָאװ ,גנולײטּפָא עשידיי א

 עקינייא ןעמוקַאכ וצ טייהנעגעלעג יד טַאהעג בָאחּכ .שידיי ףיוא

 -האפ רימ זיא סע ןוא טפירשנעכָאװ רעד טָא ןופ ןרָאלּפמעזקע

 טכַאמעג רימ ףיוא טָאה סָאװ ,קורדנייא רענדָאמ רעד זיולב ןבילב

 ןשילױפ ןטױל גיילסױא רעד ןוא ןעלקיטרא יד ןופ ךַארּפש יד

 טדערעג ןבָאה סע יוװ יוזא שידיי ןעוועג זיא ךַארּפש יד .טנעצקַא

 ןייק ןסַאמ עקידנעטעברַא עשידיי יד ןסַאג רעוועשראיוו יד ףיוא

 -,09.9 רעד .טריטסיזקע טשינ טלָאמעד ךָאנ טָאה עסערפ עשידיי

 ןענישרעד זיא סָאװ טפירשיטייצ עקיצוייא יד ןעוועג זיא ןַאגרַא

 ייצָאס ןרענָאיצולָאװער םענופ דרערעטנוא םעניא -- שידיי ןיא
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 םיובנירג קחצי

 גנואיײרפַאב יד ךיוא ןָאפ ןייז ףיוא ןבירשעגפיוא טָאה סָאװ םזילַא
 .עלקפיוא רעד ןיא ,רעטכענקרַאפ עריא ןופ ךָאי םענופ ןליוּפ ןופ
 ןסָאגעגנעמַאזוצ ךיז טָאה .ס.ּפפ ןופ םיחילש יד דצמ טעברא-סגנור
 רַאפ רעטעברא עשיליוּפ יד ןופ ףמַאק רעד .גנובערטש יד טָא
 עיצידַארט רעד טימ ,דנַאלרעטָאפ רעייז ןופ טייקידנעטשטסבלעז
 יד .טּפַאשרעה רעשיסור רעד ןגעק ןדנַאטשּפױא עשילױוּפ יד ןופ
 ןפױא גנורעטש ַא רַאפ ןטלַאהעג ןעמ טָאה טּפַאשרעה עשיסור

 ןעגנוגנידַאב-סנבעל ענייז ןרעסעברַאפ וצ רעטעברא םענופ געוו
 יד ןופ תורצ יד ךיוא .םזילאיצַאס ןופ גנוכעלקריוורַאפ רעד ןיא

 רעדיו טעװ ןלױּפ ןעוו ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןדניוושראפ ןלעוװ ןדיי

 ,הנידמ עקיגנעהּפָא טשינ עדמערפ ןופ ,עיירפ א סלא ןייטשפיוא
 -רעה רעשיסור רעד ןופ ןעיײרּפַאב ךיז טעװ יז ןעוו סרעדנוזַאב

 טצענערגאב ןוא ןדיי טפדור סָאװ םישזער ןשיראצ םעד ,טּפַאש
 רעד ןשרעה טעוו סע וװ ןליוּפ ןעיירפ םעניא .טכער ערעייז
 רעטקיטכערַאבכײלג א ןייז דיי רעד טעװ ,רעיוּפ ןוא רעטעברא
 .רעגריב עשיליופ ערעדנַא עלא יוװ ךיילג רעגריב

 -עילימַאפ ןוא ןעמָאנ ריא טרעדנעעג טשינ טָאה עדלָאג רתסא

 ערעדנא ךסא ןֹופ טעדיישרעטנוא ךיז יז טָאה םעד טימ ,ןעמָאנ -

 ערעייז ןופ גנורעדנע רעד ןיא ןעזעג ןבָאה סָאװ ,עריא םירבח עשידיי

 ינעמַאוצ ןרַאּפ טירש ןטשרע םעד ןעמענ ןעילימאפ ןוא ןמענ

 ענייז ןוא רוטלוק ,ךַארּפש ןייז ,קלָאפ ןשיליוּפ ןטימ ךיז ןסיג

 .ןעגנובערטש עשיטילָאפילַאנַאיצַאג

 -עג יו ןרָאװעג ןסירעגרעביא ןזיא ןרתסא ןופ טייקיטעט יד

 רָאי עקינייא ףיוא גנוקישרַאפ ןוא טסערא ריא ךרוד ,ךעלנייוו

 ענעי ןיא .דנַאלסור ןשיאעּפָאריײא ןופ ןופצ ןיא .,ַאקטַאיוװ ןייק

 זיא יז םגה ,טָאטש ענעגעלענּפָא ןא ןעװעג ַאקטַאיװ ןיא טייצ

 ,טָאטש עיגרעבוג ַא ןעוועג

 ןוא גנוקישרַאפ רעד ןיא ןרָאװעג ןכָארבוצ טשינ זיא רתסא)
 א עיגרעגע ןוא ןח לופ ,קיטסול ןוא גנוי ןעמוקעגקירוצ זיא
 -רעד זיא יז ןעוו .ןכיילגסניימ םירוחב ןופ רעצרעה יד ןעגנַאפעג
 יה ןגױא ערעזדנוא ןיא ןעזעגסיוא יז טָאה ודנוא רַאפ ןעניש
 ןופ לָאערַא ןַא טימ טניורקעג זיא ּפָאק ריא סָאװ ןירעריטרַאמ ַא
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 ןיא טייצ ערעגנעל א ןבילבעג זיא יז .לַאעדיא ריא ראפ ןברק

 קצָאלּפ ןזָאלרַאפ וצ טָאברַאפ רעד ןרָאװעג לטב זיא'ס זיב ,קצָאלּפ
 טשינ גױא ןייק ריא ןופ טָאה ײצילָאּפ עשיראצ עמייהעג יד וו

 .טזָאלעגּפָארַא

 טַאהעג ,ןסַאלק-עיזאנמיג ערעכעה יד ןיא ןעוועג ןיוש ןיב'כ

 רתסא .;עגנואיֹושנָא עשיטסינויצ ןוא עלַאנָאיצַאנ עשידיי/ עגיימ|

 טָאה יז .םירבח עניימ ןוא רימ טימ טריסערעטניארַאּפ ךיז טָאה

 .םזילַאיצָאס ןגעוו סעומש ַא ףיוא לָאמנײא ןדַאלעגנייא זדנוא
 טשינ ןבָאה עכלעװ ,רעטרעװ עריא וצ טרעהעגוצ ךימ בָאה'כ

 בָאה'כ סָאװ סעגַארפ יד .םשור ןרעדנוזַאב ןייק רימ ףיוא טכַאמעג

 רעד ףיוא ןדיי יד ןופ עגאל יד טריראב עלא ןבָאה טגערפעג יז
 רעייז ןיא גנואיײירפַאב רעייז ןופ טייקכעלגעמ יד ןוא טלעוו

 ,דנַאלרעטַאפ םענעגייא

 ןכאז יד לייוו ,ןרעפטנע וצ סָאוװ טסווװעג טשינ בור/ט טָאה יז

 ןבעגעג טָאה יז סָאװ ,עריא תובושת יד .ןעוועג דמערפ ריא ןענעז

 -קריוראפ יד :תובושת עכעלנייועג יד ןעוועג ןעגעז ,ןרעגמוא

 ויא עכלעוו ,עגַארפ עשידיי יד ןזעל טעיו םזילַאיצַאס ןופ גנוכעל

 טשרעה סָאװ ,םישזער ןרענַאיצקַאער םענופ טָאטלוזער א זיולב

 סָאװ םזילַאטיּפַאק םעד ןוא ,רעדנעל ענענאטשעגקירוצ יד ןיא ךָאנ

 ןופ דישרעטנוא ןָא ,ןשטנעמ ןקידנעטעכרא םעד טריטאולּפסקע

 ,טעטילַאגָאיצַאנ ןוא עיגילער

 -יצָאס ןשיליּפ ַא רימ ןופ ןכאמ וצ ןזיוואב טשינ טָאה רתסא

 ןעמעלבַארּפ יד וצ ןרעטנענרעד יז טווודפעג בָאה ךוא ןוא ,טסילַא

 ןימ ,הלואג ףיוא ןעגנונּפָאה ןוא ןדייל ענייז ,קלָאפ ןשידיי ןופ

 טא קורדנייא ןא ריא ףיוא טכַאמעג סיוא טזייוו טָאה ,תובהלתה

 .עטכישעג רעשידיי ןגעװ ךֹוב א ןבעג וצ ריא ןטעבעג ךימ טָאה יז

 ןיא ןוארב ןוא קעב ןופ עטכישעג עשידיי יד ןבעגעג ריא םָאה'כ

 רעגעי ןיא ןענישרעד !יא סָאװ ,ווָאנבוד ןופ גנוטעברַאַאב רעד

 רעבָא ןצנַאגניא טשינ רשפא ,טנעײלעג ךוב סָאד טָאה יז ,טייצ

 ריא טקירדעגסױא יז טָאה רימ טימ סעומש א ןיא לָאמניײא

 ןענעז דנַאלגנע ןיא ךיוא סָאװ םעד ףיוא גנורעדנווורַאפ עסיורג

 .דנַאל ןופ ןרָאװעג ןביוטרַאפ ןוא ןרָאװעג טפדורעג ןדיי =
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 סָאװ ,ךעלדנעטשרַאפמוא ןוא ענדָאמ ןעזעגסיוא ריא טָאה'ס
 -עביל ןייז טימ סיוא ךיז טנעכייצ סָאװ קלָאפ עשילגנע סָאד ךיוא
 דנַאל ןייז ןיא ץוש טיג סָאװ ,רעקלעפ עלא וצ גנואיצַאב רעלאר

 עקיזָאד סָאד ךיוא ,רעדנעל עלא ןופ רעפמעק-סטייהיירפ יד רַאפ

 ןוא ןדיי ןופ רעגלָאפרַאפ יד וצ טייצרענייז טרעהעג טָאה קלָאפ

 ,דנַאל ןייז ןופ ןבירטרַאפ יז

 -לָאװער ריא ןופ ןעמענוצסיורא יז ןעוועג רעווש זיא סע
 ריא טָאה טייצ רענעי ןיא .טלעװ רעשיטסילַאיצָאס-רערענָאיצ
 ןליוּפ ןופ דנאטשפיוא ןא ןופ םרָאפ ןיא עיצולָאװער יד ןעזעגסיוא
 ןוֿפ ןײטשטנַא וצ ןעגנערב טעװ סָאװ ,רעּפַאלקשרַאפ עריא ןגעק
 טשינ ךיז טעװ םזילַאיצָאס רעד ווו ,ןליוּפ-סקלָאפ שיטַארקָאמעד ַא
 ןסַאמ יד טקירדַאב סָאװ ,םישזער ןשיטסירַאצ םעניא ןסױטשנָא
 ןטכענקרַאפ ןוא ,ןריטאולפסקע סָאװ ןטסילַאטיּפַאק יד טצישַאב ןוא
 ,ליז

 ןרעטנענרעד וצ יז ןזיװַאב טשיג ,ךיז טייטשרַאפ ,בָאה'כ
 -רעביא ךיז טָאה יז ןעוו .ןלאעדיא ענייז ןוא קלָאּפ ןשידיי םוצ
 ןס'לפניײאַאב וצ ךימ ןעגנילעג טשינ ריא טעװ סע זא טגייצ
 ,טזָאלעג ורוצ ךימ יז טָאה
 += - טא

 ןזָאלרַאפ וצ שינעביולרעד יד ןעמוקַאב טָאה יז יו םעדכָאנ
 ןופ טעטימָאקילַארטנעצ ןכרוד ןרָאװעג טקישעג יז זיא ,קצָאלּפ
 -יטרַאּפ רעד ןופ ןירעריפנָא סלַא ,עיזעלש-רעדינ ןייק .ס.פ,פ רעד
 ןיא טעברא ריא .ןַאגרָא-ײיטרַאּפ ןופ ןירָאטקַאדער ןוא טעברַא
  טימ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןדעי הנכס ןיא טלעטשעג טָאה ,עשרַאװ
 ירַאּפ ףיוא ןרָאװעג טקישעג רעבירעד זיא יז ,גנוריראב ןיא ריא
 ?לוגעוואב עשיטסילאיצַאס יד ווו ,ןסיירּפ ןייק טעברא רעשיאייט
 המחלמ רעד ןיא הלפמ רעשיסור רעד ךָאנ .עלַאגעל א ןעוועג זיא
 -ַאב ךיז בָאה'כ ,עשראוו ןייק ןעמוקעגקירוצ יז זיא ,ןַאּפַאי טימ
 -מַאזרַאפ-סקלָאפ עסיורג יד ןופ רענייא ףיוא ריא טימ טנענעג
 יד ןיא עינַאמרַאהליּפ רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ ןעגנול
 טרָאװ א ןעמונעג ךיוא בָאה ךיא .קיירטש םעניימעגלא ןופ געט
 -אדללָאס ךימ ךיא בָאה עדייר ןיימ ןיא .גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא
 ירַאפ-סגנודנירג ערעדנואב א ןופ גנורעדָאפ רעד טימ טריזיר
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 עשידיי עניימ ןכָארטשעגרעטנוא רעבָא בָאה ,ןליוּפ רַאפ גנולמַאז 9 4
 ןבָאה ןעגנורעדָאפ עגיימ .ןעגנורעדַאפ עשיטסינויצ ןוא עלַאנַאיצַאכ

 ,עטלעמַאזרַאֿפ יד ןופ ןרעױא יד ןיא דמערפ ענדָאמ ןעגנולקעג
 רעשילרפ רעקידרקיע רעד טימ ךיז ןריזירַאדילָאס ןיימ  ףעבא
 ןבָאה ,ןעגנוזָאל ערענָאיצולָאװער עגיימעגלא יד ןוא גנורעדַאפ
 רעכלעוו טימ רתסא .רימ וצ גנואיצַאב רעייז טכַאמעג רעדניל לסיב ַא
 סערעטניא ןייק ןזיועגסױרא טשינ טָאה שסירגַאב ךיז בָאה ךיא

 -פעשאב ךיא סָאװ טימ ןגערפכָאנ ךיז ןוא רימ טימ ןסעומש וצ

 ,ךימ קיט

 עטשרע יד .טייצ רענעי ןיא ןעזעג טשינ יז ךיא בָאה רעמ

 רעמ טכַארבעג טשינ טָאה 1905 רָאי ןיא עיצולָאװער עשיסו

 ןכלעוו ןיא ,ןטייווצ םעד ײלָאקיג ןופ טסעפינַאמירעבָאטקַא םעד יוו

 ןופ טייהיירפ ,עיטסעגמַא עניימעגלא ןרָאװעג טרימַאלקַארּפ זיא סע

 .צעזעג רעד וצ ןלאו ןוא ןענייראפ ןוא ןעגנולמאזראפ ,עסערפ

 -לָאּפ יד ןופ ןעגנורעדַָאפ ערעדנוזַאב יד ןגעוו .עמוד רעשירעבשנ

 רע יװ טקנופ ,ןגייושליטש טימ רעבירא טסעפיגַאמ רעד זיא ןקאי

 יכערַאבכײלג ףױא גנורעדָאּפ עשידיי יד ןגעװ ןגיושעג טָאה

 ןסירעגרעביא טשיג רעבירעד זיא ןלױּפ ןיא ףמַאק רעד ,גנוקיט

 ,רָארעט םעניימעגלא ןא ןבױהעגנָא טָאה גנוריגער יד ןוא ןראוועג

 ףיוא ןעמָארנָאּפ טריזינַאגרָא יז טָאה דנַאלסוריפורד ןיא יוו טקנוּפ

 טריטסערא ןענעז דנַאטשּפױא רעװקסָאמ ןופ ךורבסיוא ןראפ ,ןדיי

 טַאהעג ךיוא ךיא בָאה ייז ןשיווצ ,רעריפ עשיטסילַאיצַאס ןרָאװעג

 -עג טױיטסערַא טשיג זיא רתסא ,ןרעװ וצ טריטסערא תוכז םעד

 טרעקעגקירוצ ךיז ןוא עשראוו טזָאלרַאֿפ יז טָאה רשפא ;ןראוו

 .דגַאלסױא ןייק קעװא זיא יז רעדָא עיזעלש ןייק

 יד ןעמונעגנָא טשינ ןבָאה סָאװ ,יד וצ טרעהעג טָאה יז

 יא הכולמ עשיליופ יד ןפאש סָאד זא ,ןיקסדוסליּפ ןופ גנוגיימ

 .עיצולַאװער רעשיטסילאיצַאס רעד ןופ ןוחצנ טעד ראפ רעירפ

 ןופ תוכ םעניא רעמ טביולגעג טשינ ןיוש טָאה יקסדוסליפ

 1005 רעבמעצעד ןיא הלפמ ריא ךָאנ עיצולַאװער דעשיסור דעד

 טגײלעג טָאה רע .טעטשרָאּפ רעװקסָאמ יד ןופ ןסַאג יד ףיוא

 ,המחלמ רעשיאייּפָארייא רעסיורג א ףיוא גנונמָאה עצנַאג ןייז
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 ןוא ןרעוו ןכָארבעצ טעװ דנַאלסור עשיטסירַאצ סָאד עכלעוו ןיא
 בנפאש יד רַאפ עקיטסניג ,ןעגנוגנידָאב ןרעוו ןפַאשעג ןלעוו סע

 ןביוהעגנָא טָאה רע .הכולמ רעשיליוּפ רעקידנעטשטסבלעז רעד ןופ
 ,ךיירטסע ןופ ץוש ןרעטנוא חוכ ןטנעפָאװַאב ןשיליוּפ א ןטיירגוצ
 המהלמ רעקיטפנוקוצ רעד ןופ ןעמוקוצסיורא טּפָאהעג טָאה סָאװ

 רעכלעוו ןיא ,רעקלעפ עקידנעטשטסבלעז ןופ עיצארעדעפ א יו

 "רַאֿפ ןלעװו סע ןכלעוו ןיא ,ןליוּפ ךיוא ןסילשנָא ךיז טעװ סע

 טניפעג סָאװ ןלוּפ לייט רעד ,הכולמ ןייא ןיא ןרעוו טקינייא

 .טפַאשרעה רעשיכיירטסע רעטנוא ןוא רעשיסור רעטנוא ךיז

 ןעגנַאגעגכָאנ זיא סָאװ ,.ס.פ.פ לייט םעד ןופ קעווא זיא רתסא
 ןטסילַאידיא עפורג רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןוא ןיקסדוסליפ
 ןוא ןקידרקיע םעד יוװ םזילַאיצָאס םעד יירטעג ןבילבעג זיא סָאוו
 ןבָאה עיצקַארפ רעד טָא ןיא .םזילאיצָאס ןשילױּפ ןופ ליצ ןטשרע
 ןבאה סָאװ ןדיי יד ןופ ליײט רעטסערג רעד ןסָאלשעגנָא ךיז

 ,ס.םפ עקניל ןפורעג ךיז טָאה ייטרַאפ עיינ יד .ס,פ,פ וצ טרעהעג

 רערשנַאיצולָאװער רעד זא קנַאדעג םעד טרינַאּפָארפ טָאה ןוא

 רעד ןופ ןוחצנ רעד ,ןעמעלבָארּפ עלא ןועל טעװ םזילַאיצָאס

 רוטקגוינַאק עקיטסניג טשינ א ןפַאשעג טָאה דנַאלסור ןיא עיצקאער

 עדלָאג רתסא ןוא טעברא רעשיטסילַאיצַאס-רענַאיצולַאװער רַאפ

 ריא ןֹופ ןטלייװרעדסיוא םעד טימ ןעמַאזוצ ןליוּפ טזָאלרַאפ טָאה

 רעריביס רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא סָאװ ,יקצעשזורטס ןאי ,ץרַאה

 עגנַאל ,1905 רעבָאטקָא ןופ עיטסענמַא רעד קנַאד ַא ,עגרָאטַאק

 יז ןיב ןטבילעג ןטריטסערא ןיא ןבילבעג יירט רתסא זיא ןרָאי

 ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה ייז .םיא טימ טקיניײרַאפ רעדיוו ךיז טוה

 .זירַאפ

 ףעסיוװעג א ןיא ,ןיטצרַא סלא ןטעברא ןביוהעגנָא טָאה רתסא

 ס'רתסא .קילגמוא ןא קלָאפרַאּפ םעד ןעשעג זיא םורא טייצ

 ןעװעטַאר טוװרּפעג טָאה רע תעב ןרָאװעג ןעקנורטרעד זיא .ןַאמ

 ןופ רענייא ףיוא ,ענייס רעד ןיא ןלַאפעגניירא זיא סָאװ דניק א

 רעד תעב תוחוכ יד ןריולרַאפ טָאה רע ;טעטשרַאפ רעזירַאּפ יד

 סָאד טעװעטַארעג טָאה ,רענייז טַאט רעלעדייא ןוא רעשידלעה
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 רוד ןיימ ןופ

 ךייֵז ןופ ןגיוא יד ראפ ןראװעג ןעקנורטרעד ןיילא ןוא דניק

 ,דגיק ןוא יודפ

 יד ןיא ךיוא ,סיוא טזייוו ,זירַאפ ןיִא ןבילברַאפ זיא רתסא
 י"טסבלעז םענופ ןעמוקפיוא ןכַאנ .חמחלמ'טלעוו רעד ךופ ןרָאי

 .ךוא ,עשראוו ןייק ןעמוקעג קירוצ רתסא יא ןליוּפ ןקידנעטש

 רעד וצ ,,ס.פ.פ ןקניל ןופ רעדילגטימ ערעדנא ליפ יו טרעהעג טָאה

 ןיא טנעגעגַאב טשיג ריא טימ ךיז בָאה'כ ,ייטרַאּפ רעשיטסינומאק

 רעבא .דרעדעטנוא ןיא טעברַאעג ,ךיז טייטשראפ ,טָאה יז .עשיואוו

 זיא יז ןךוא ריא ףױא גיוא ןא ןטלַאהעג טָאה ליצילַאּפ םייהעג יד

 ריא טָאה סָאװ ןיקסדוסליפ קנַאד א רָאנ טסערא ןופ ןרָאװעג לוצינ

 ןיא טיײקיטעט יא ,טלײצרעד טָאהמ יו ,ןטוג םוצ טקנעדעג

 .1905 ,1904 ןרַאי ערענַאיצולַאװער יד ןיא  ,ס,5

 .עװקסָאמ ןייק רעבירא יז זיא ןרָאי רעקיצנאווצ יד ןופ ףוס םוצ

 ןפילטנא וצ ןעגנוווצעג ןעװעג יז ןיא םורא טייצ רעצרוק א ןיא

 ןענעז סע ןעוו ,סָארדעג ףיא סָאה סָאװ הנכס"טיוט רעד ראּפ

 -העצ ןשיטסינומָאק ןשיליוּפ ןופ רעדילגטימ יד ןרָאװעג ט"הטסערא

 א ןטלַאהנָא ןיא ןראװעג טקידלושַאב ןענעז סָאװ ,טעטימָאקילַארט

 טכַאמ רעשיליופ רעד ןופ ליצילַאּפ םייחעג רעד טימ גנודניברַאפ
 .ךיירקגארפ ןייק טרעקעגקירהצ ךיז טָאה יז .שזַאנָאיּפש ןוא

 עילימַאפ ןיימ טימ ןעמַאזוצ זיראפ ןייק רעבירא ןיב ךיא ןעוו
 םוצ ַאקצעשמרטס יורפ יד ןעזעג ךיא בָאה ,1932 רָאי ןיא

 תוכיש ןיא גנוניקו ןיימ ןיא טכוזאב ךימ טָאה יז .לָאמ ןטצעל

 ןיימ טימ ןסעומש וצ טַאהעג טָאה יז ןכלעוו ןגעוו ןינע ןא טימ

 ןופ טײקיטעט רעד ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,ןוז

 ןעוועג ןיוש ןענעז רימ .ןלױּפ ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינומֲאק רעד

 רימ ליב ןבילברַאּפ זיא עדלָאג רתסא .ןרעדנא םעד רעגייא דמערפ
 ןרָאיטנעגו עניימ ןופ תונורכז יד ןופ ענייא יו

 רעשטייד רעד ןופ ןרָאי יד ןיא לרהג ריא ןעוועג זיא עכלעוו

 ,טנַאקַאב טשינ רימ זיא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןיא עיצַאפוקַא

 וצ זיא 1945/46 ןרָאי יד ןיא ןירַאפ ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו

 ןליפ ןוא ןבעל רעדניק ייוװצ עריא זא העידי יד ןעגנאגרעד רימ

 .טמיזניה רעדעי ןיא ןזיוצנארפ סלא ךיז

233 



 לרעפ טקילעפ

 רע .םייס ןשיליוּפ ןיא ןעזעג םיא ךיא באה לָאמ ןטשרע םוצ
 .הרות ןב א ,רעגרעל א ןופ םינפ שידיישיפיט א טָאהעג טָאה
 -יצָאס ,םירבח ענייז ןשיװצ רעדמערפ א יו ןעזעגסיוא טָאה רע

 ןדנובראפ ייז טימ םיא טָאה טע םגה ,ןטַאטוּפעד-םייס עשיטסילַא

 זיא רע ןעוו .ןדייל עקיד'תופתושב ןוא לגנַארעג ןופ ןרָאי עגנַאל

 טדערעג ןוא םייס ןֹופ "ענובירט רעכיוה, רעד ףיוא ןענַאטשעג

 ןייז טָאה ,עיצקַארפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ ןעמָאנ םעניא

 טנעצקא ןא ,טשינ ןיימ'כ -- ;גַאלק ןרעדנוזַאב א טַאהעג עמיטש

 ןיז טכַאמעג טלוב ןבָאה ןטנעמוגרא ענייז ןופ קיגָאל יד ןוא --

 רעד ןופ רעייטשרָאפ רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא רע .טייקשידיי

 -ללעטניא רעשידיי רעקיצנייא רעד רשפא ,ץנעגילעטניא רעשידיי

 יד ןופ ןיירק םעניא ןבילבראפ זיא סָאװ ,ןליוּפ-סערגנַאק ןופ טנעג

 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ןדיי עקירביא יד .ס.פ.פ ןופ רעריפבָא
 ןעוועג ןענעז סָאד .עיצילאג ןופ טמַאטשעג ןבָאה םייס ןיא עיצקַארפ

 ןרַאועג ןגיוצרעד ןענעז יײז .טינש רעדנַא ץלַאג א ןופ ןשטנעמ
 ןגעוי-ספמַאק ערעײז ןוא לוש רעשיטילָאּפ ךעדנא ץנאג א ןיא
 םענעזעוועג םענופ םירבח ערעיז ןופ יד יו ,ערעדנא ןעוועג ןענעו

 .ןלױּפ-שיסור

 ןופ ןָאפ רעד ןבילבעג ײרטעג ןרָאי ענייז עלא זיא לרעפ
 ,םזילַאיצַאס ןשיליופ ןלַאנָאיצַאג

 ןענרָאװ וצ טגָאװעג לרעּפ טָאה טייהנעגנַאגראפ רעד ןיא

 -עג ןענעז עכלעוו ןיקסדוסליּפ ןופ ןענָאיגעל יד ,שילָאכנַאלעמ

 ןלָאז ייז זא ,טייקידנעטשטסבלעז סנעליופ רַאפ ףמַאק ןיא ןעגנַאג
 .לַאעדיא ןשיטסילַאיצָאס םעד ןרילרַאֿפ טשינ געװ רעייז ףיוא
 קערוא ןליו ןוא חוכ םעד ךיז ןיא טַאהעג טשינ טָאה רע רעבא

134 



 רוד ןיימ ןופ

 ןעוועג זיא לאעדיא רעשיטסילַאיצַאס רעד עכלעוו ייב יד ןופ ןייגוצ

 ןוא ,טײקיגנעהּפָאמוא עשיליוּפ יד ןכיירגרעד וצ לטימ א ןזיולב

 .ןליציןבעג ערעדנא עלא רעביא טרינימַאד סָאװ ליצ טּפױה א טשינ

 ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ןטנעגילעטניא עשידיי בור רעד
 רעדנא ןא טָאהעג ןבָאה ןלױפ-סערגנָאק ןיא .ס.9.9 ןופ ןעייר יד ןיא

 ןשטנעמ םעד ןעיירפאב וצ ןעגנובערטש עלאעדיא ערעייז .געוו |

 קלָאפ סָאד ןעיירפאב סָאד ןוא עיצַאטאולפסקע ןוא גנוצונסיוא ןופ

 ןא ןעוועג זיא ,רעשרעה עדמערפ רעטנוא גנופַאלשראפ ןייז ןופ

 זעג זיא טָאיראטעלארפ רעד .לאעדיא ןוא םיורט רעכעלטליחנייא |

 רעשימָאנָאקע ןגעק ףמַאק ןיא טנָארפ ןטשרעדָאפ ןפיוא ןענַאטש

 יד ןגָאלשעג טָאה ןצרַאה ןייז ןיא ןוא גנוצונסיוא רעלאלצַאס ןוא

 ןוא רעקירדרעטנוא ןדמערפ םעד וצ האנש עטסקרַאטש עמאס

 ןטנעגלעטניא עשידיי בור רעד טָאה רעבירעד .רעפאלקשראפ
 ךיז ,ןלױּפיסערגנָאק ןיא .ס.םפ רעד וצ טרעהעגנָא ןבָאה סָאװ

 לרעפ .0.99 ןופ ?גילפ ןלַאקידַאר ןקניל םעניא ןסָאלשעגנָא

 טָאה רעכלעוו ,,ס,פ,פ ןטכער ןופ עּפורג-רעריפ רעד ןיא ןבילבעג זיא

 יב ןוא עימָאנָאייפ עלַאנָאיצַאג -שיליהּפ ךעלקירדסיוא ןא טאהעג

 טַאמירפ ןופ טסייג םעניא טקריועג ןוא טריגאּפָארּפ ןדנעטשמוא

 -עטניא עשידיי יד .טייקיגנעהפָאמוא רעש יליופ לַאנָאיצַאג רעד ןופ

 ליפעג ןוא טקנעדעג ןבאה הציהחמ ןוא טינש סלרעפ ןופ ןטנעגיל

 ןלימעג עשידיי טקעװרעד ייז ןיא ךיז ןבָאהס בוא .ןקאילַאּפ ידו

 .ןליפעג עקיזָאד יד ךיז ןיא ןקידדרעטנוא וצ טימַאב ךיז יז לאה
 ןענופעג טָאה ןסַאמ עשידיי עקידנדיל יד וצ ליפעגטימ רעייז

 רעד ןיא יײז ןריפוצניירא ןעגנואימאב ערעייז ןיא קורדסיוא ןייז

 ןוא טכעלעג ןכָאה יז רעכלעוו ןיא םזילאיצַאס ןשיליופ ךופ טלעוו

 ,עטיל ןיא טנעגילעטניא ףךעשידיי רעד יו שרעדנַא ,רעבָא .טקריוועג

 ףיוא ןגיוצרעד ןעוועג ןוא שיסור טדערעג טָאה רע םגה סָאװ

 רעד טימ ןדייר וצ טימַאב ךיז רע טָאה ,רוטלוק רעשיסור רעד

 טָאה רע ןעוו וליפא ,שידיי ,ךַארּפש ריא ןיא עסַאמ-סקלאפ רעשיריי

 עכלעוו ,תורות עדמערפ טגידערּפעג ךַארּפש רעקיזָאד רעד ןיא

 טײקמַאוקרעמפיוא ןייק טשינראג רעדָא קינעװ טקנעשעג ןבָאה

 םירבח ענייז ןוא לרעּפ ןבָאה -- קיטַאמעלמָארּפ רעשזדיי-לעוצעפס
 רעשידיי רעטסָארּפ רעד וצ ןזָאלוצּפָארַא טימַאב טשינ ךיז לָאמנייק
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 םייבנירג קחצי

 -ַאמ ןוא ךייל ריא ןדיילטימ ןוא ןבעל ריא ןבעל ,עסַאמ-סקלָאפ
 ןכױה רעייז ףיוא עמַאזנייא ןבילבעג רעבירעד ייז ןענעז .שינרעס
 יד ױװ ,רעױרט ןליטש טימ טקוקעג ןוא לַאטסעדעיּפ ןשיאיײטרַאּפ
 םענעגייא רעיײז ךיז ראפ ךרוד ןגָאלש ןסַאמ-רעטעברא עשידיי
 .געוו

 טימ ךיוא טשימעגוצ ןעוועג זיא ןלרעּפ ןופ רעיורט רעד טָא
 טָאה רע .סַאה ןוא ןרָאצ ןעוועג סע זיא לָאמוצ .ןליפעג ערעדנַא
 טָאה ןגעװ עיינ ענייז ןוא םזילַאיצָאס ןשידיי ןטימ טפמעקעג
 .ובעלפיוא רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי ןופ קנַאדעג םעד טפמעקַאב
 ףיוא ןעמונעג טָאה רע .ןעגנורעדָאפ עלַאנָאיצַאנ עשידיי יד ןוא
 םעד ןיא רעטשרע סלא ךיז ןלעטש וצ לָאר יד ,ליפשייב םוצ ,ךיז
 תעב ,םייס ןיא ןטַאטופעד עשידיי יד ןגעק ףמַאק ןקידובכב קינעוװו
 ןדיי יד ןעגניווצוצפיוא הריזג רעד ןגעק לגנַארעג ןרעווש רעיײז
 ןגעק טרענודעג טָאה םיטש עשידיי ןייז .גָאט"ור סלא קיטנוז
 עטכער יד ףיוא דחפ א ןפרָאװעגנָא ןוא ןדיי יד ןופ ןעגנורעדָאפ יד
 ןעוועג טיירג ןיוש ןענעז עכלעוו ,םייס ןיא ןטַאטוּפעד-םורטנעצ ןוא
 .עגארפ רעקיזָאד רעד ןיא ןדיי יד ןבעגוצכָאנ סָאװ-סעּפע

 ןעמענָא לָאז .ס.פ.פ יד זא ,וצרעד טזָאלרעד טשינ טָאה לֹרעּפ
 .ןעגנורעדָאפ עלַאנָאיצַאנ עשידיי יד יבגל גנולעטש עוויטיזָאּפ ַא
 .ספ.פ טלָאוו עיצילַאג ןופ םירבח עשידיי ענייז ןוא רע טשיג ןעוו
 ןעגנורעדָאפ עשידיילַאנָאיצַאנ ךסא וצ וװטיזָאּפ ןגױצַאב ךיז
 םעד ןיא םירבח-יטרַאּפ עשיליופ עגייז ךיז ןבָאה לָאמנייא טשינ
 .ספפ רעד ןיא ןקרַאטשראפ וצ ןעגנולעג זיא ןעלרעּפ .ןעוועג הדומ
 רעשידיי ןופ קנַאדעג םוצ טייהיירט ריא ,עיניל עלַאסקָאדָאטרָא ריא
 יד ןטיהוצּפָא ןעגנולעג טשינ םיא זיא סע רעבָא ,עיצַאליײמיסַא
 זיא רע ,ןלאעדיא עשיטסילַאיצָאס יד וצ ײטרַאּפ ןייז ןופ טייהיירט
 ןייז סָאװ ןעגנוטלַאפש עלא ןופ ייוו ןוא רעצ םוצ ףתוש א ןעוועג
 ןייז ןופ םירבח יד יװ ןעזעג טָאה רע .טכַאמעגכרוד טָאה ייטראפ
 ןייז בירקמ טלָאװעג טשינ ןבָאה ייז לייוו ,יז ןזָאלרַאפ ייטרַאּפ
 -יופ ןופ עיזיו רעד ןופ חבזמ ןפיוא לאעדיא ןשיטסילאיצָאס םעד
 ,טייקיגנעהּפָאמוא רעשיל

 עלא ןיא יװ ,גנוגעוװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעשיליוּפ רעד ןיא
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 רוד ןיימ ןופ

 ,רעקלעפ עטקירדרעטנוא יד ייב ןעגנוגעוװַאב עשיטסילַאיצָאס ערעדנַא
 ַא ןָא םזילאיצָאס :ןעגנומערטש ייווצ טלעגנַארעג דימת ךיז ןבָאה

 סע טָאה קיֿפױא;בױא רָאנ .םֹזילַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנ ןוא בָאגוצ

 רעקידנעדײשטנַא רעד זיא ףמַאק"שסַאלק רעד זא ןעזעגסיוא

 ןעגנַאגרעד לעגנַארעג רעקיזָאד רעד זיא ץתמא רעד ןיא { פיצנירפ
 ,גנוגעװַאב .ס.פ.פ רעד ןופ ךוס ןשיאיידיא ןופ ןשינעפיט יד זיב

 בירקמ ןעמ ףראד סָאװ :עגַארפ יד ןעמוקפיוא געלפ קידנעטש

 לָאמגיײק .םֹזילַאיצָאס רעד ןעוועג דימת זיא ןברק רעד ןוא ?ןייז

 "עג טָאה'מ ,םעד ןיא ןעוועג הדומ טשינ ןפָא ,תמא עמ טָאה

 וא ,ךיז ןרעפטנעראפ וצ םיצורית ענעדיישרַאפ ןכוזסיוא טיוורפ

 טריסַאּפ טָאה'ס ןעוו ,םזילַאיצַאס םעד תבוטל טש'רמולכ סע טוט'מ

 ןבָאה ייז ,רעווש ֹוצ ןעוועג ןברק רעד זיא ןפורג עסיוועג ראפ זא

 ןוא ײטרַאּפ יד טזָאלראֿפ ייז ןבָאה ,ןעגנערב טלָאװעג טשינ םיא

 בור'ס ךיז ןבָאה ןדיי יד .ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עיינ ַא ןפאשעג

 ןעועג םיכסמ טשיג טָאה סָאװ לגילפ ןקניל םעניא ןסָאלשעגנַא

 יא זא וצרעד ןעמוקעג זיא סע .םֹזילַאיצַאס םעד ןייז וצ בירקמ

 ןטנעגילעטניא עשידיי ןייק ןבילבעג טשינ טעמל ןענעז .ס,פ.9 רע

 ,רעטצעל רעד ,טעמכ רעקיצנייא רעד ןבילבעג זיא לרעפ ר

 א .ףוס םוצ ןיב יי

 קי =
 יע 2 א

= 

 רעשיליופ רעד ןוא םזילַאנָאיצַאנ רעשיליוּפ רעד תמאב זיא וצ

 םעד יװ ןעלרעפ בושח ןןא רעייט יוזא ןעוועג קנַאדעג-הכולמ

 טולב סָאד טסילפ סע ןרעדָא סנעמעוו ןיא טנעגילעטניא ןשיליופ

 ןעזעג טָאה סָאװ ,תורוד טגיז רעיוב ןוא רעפמעק טנעליופ ןופ

 עטסקיטרעוולופ ,עקידרקיע יד רעגַאל-רעטעברַא ןשיליופ .םעניא

 רשפא רעדָא ?קלָאּפ ןשילױּפ ןופ גנואיײרפַאב רעד רַאפ רעפמשק

 עכלעוו גנוגעוװַאב רעד ֹוצ טייקנעדנובעגוצ יד זיולב ןעוועג סע זיא

 רע רעכלעוו ראפ ןוא ןפַאש ןפלָאהעג ימ ליפ יוזא טימ טָאה רע

 יוזא טרעוו שטנעמ ַא זַא טריסַאּפ סע ? ןטילעגנָא ליפ יוזא ךיז טָאה

 טעז רע זא ,קרעװ ןֹוא הביבס ןייז טימ ןטפָאהעגנעמַאזוצ טייוי

 .ײז ןָא ןבעל ןענעק וצ טייקכעלגעמ ןייק טשינ

 יישרעד עקידריוקרעמ יד ןלעטשטסעפ סלַאפנעדעי ףרַאד'מ

 רעטרילימיסא רעשידיי רעד ןופ לייט רעטסערג רעד תשב זא ,ןנינ
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 םיובגירג קחצי

 טנעמָאמ ןיא טָאה .ס.פ.פ רעד וצ טרעהעג טָאה סָאװ ץנעגילעטניא

 סערעטניא ןלַאנָאיצַאנ ןשיווצ טקילפנַאק א ןכָארבעגסיױא טָאה'ס ןעוֶו

 ןלַאקידַאר ןופ געוו םעד טלייוועג ,לאעדיא ןשיטסילַאיצָאס םעֶד ןוא

 זיא סָאװ ,לרעּפ וו םידיחי זיולב ןעוועג סע ןענעז ,םזילַאיצָאס
 רעשיטסילַאנַאיצַאנ וליפא ןוא רעלַאנָאיצַאנ רעד ןבילבעג יירט
 ,םעטָא ןטצעל ןייז זיב .ס.פ.פ ןלעיציפָא ןופ עיניל

48 



 רעסארג וואלסינארב

 סע ןיא ןעװעג ;טנעגעגַאב לָאמויא זיולב ךיז ןבָאה רימ

 ןעמוקעגרָאפ ןענעז סע ןכלעװ ןיא רָאי םעניא ,1912 רָאי ןיא

 טרַאוװעג עדייב ןבָאה רימ .אמוד רעשיסור רעטריפ רעד וצ ןלַאוו יד

 ןרָאטקעלע עשידיי יד ןופ גנוציז רעד ןופ ןטַאטלוזער יד ףיוא

 יד ןופ ןעמעו ,ןרעוו ןסָאלשאב טלָאזעג טָאה סע רעכלעו ףיוא
 יַאֹב זיא םיחוכיוו ערעגנעל ךָאנ ,ןלייוווצסיוא ןטָאדידואק עשילירפ

 יו ,טַאדידנַאק ןשידיי ןייק ןלעטשוצסיורא טשינ ןרָאוװעג ןסָאלש

 ןעייג טלָאװעג טשינ ןבָאה ייז ,טגנַאלראפ ןבָאװ ייז ןופ עקינייא

 -סיױא ןכרוד ,ליפעג עלַאנָאיצַאנ עשיליוּפ סָאד ןרירנא ,טייוה יזזא

 -פיוא ןוא ,ןרָאטקעלע עשילױּפ יד ןשיװצ ,גנוטלַאּפש יד ןצונ

 טַאטוּפעד ןשידיי ַא ,ןליופ ןופ ץרַאה סָאד ,עשראוו ףיוא ןעגניווצ

 ןיירא אמוד רעד ךיא

 -עהעג טשיִנ ךָאנ זיא סָאװ ,סולשַאב ןשירָאטסיה םעד טָא ךאנ

 טסראדעג ןרטקעלע עשידיי יד ןבָאה ,ןרָאװעג טצַאשעגּפָא קיד

 (ןטָארידנַאק-ןקאילַאּפ יד ןופ) ןעמעוו רַאפ ןסילשַאב קיטליגדנע
 ראפ ןעמיטש טשינ טצוץמ זא רָאלק ןעוועג זיא סע ,ןעמיטש וצ

 -עדנע) עיטַארקָאמעדילַאנָאיצַאנ רעד ןופ רעריפ רעד ,ןיקסוואמד

 ןדיי יד ןסיוטשסיורא ףרַאד'מ זא טרעלקרעד ןּפָא טָאה סָאװ ,(סשק
 טשינ ךיוא ןוא ,עיצַאנימרעטסקע רעכעלטּפַאשטריװ ךרוד ןליופ ןופ

 סָאװ ,רעקיטילָאּפ ןוא רעקירָאטסיח רעד ,יקסוועשזרַאכוק ןאי אפ

 טָאה רע ,גנוזָאל רעקיזָאד רעד טימ טריזירַאדילָאס ךיוא ךיז טָאה
 עלַאטורב ןופ ןרעטייוורעד יז ײבַאד ףרַאדמ זא טרעלקרעד שבא
 "עד זיא סע .ליפעג ןכעלשטנעמ ןיא עגופ ןענעז עכלעוו ןעלטימ

 ןופ ןטַארקָאמעדילַאיצַאס יד ןֹופ טַאדידנַאק רעד ןבילבעג רשביר
: :ֿ 

 שימ טגָאקַאב ןעוועג ןענעז עצלעוו ,דנוב ןופ ןוא עטיל ןוא ןליופ
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 םיובנירג קחצי

 לָאצ יד .םעלבָארּפ ןשיליוּפ ןופ גנוסַאפפיוא רעש'הכולמדיטנַא רעייז

 רעד ןיא ןרָאװעג טלייוועגסיוא ןענעז סָאװ ,ןרָאטקעלע ערעייז ןופ

 ןלַאװ יד טריטָאקיַאב טָאה ,ס.פ.פ יד יוװ םעדכָאנ עירוק-רעטעברא

 טלעטשעגסיורא זיא סָאװ ,ייז ןופ רענייא .,יירד זיולב ןעוועג זיא

 רעשיסור רעד ןיא עשרַאװ ןופ רעייטשרָאפ רעד סלא ןרָאװעג

 יעלק א טַאהעג טָאה רע .רעטעברא רעיטושפ ַא ןעוועג זיא ,עמוח

 רעד ןופ ןעמָאנ רעד -- ַאלעיגַאי :ןעמָאנ ןשירָאטסיה ןקידנעג
 טלעדנַאװרַאפ ןוא ןליוּפ ןוא עטיל טקיגייאראפ טָאה סָאװ עיטסַאניד
 רענייז ןעמָאנ רעד ,עפָאריײא חרזמ ןיא טכַאמסיױרג ַא ןיא ןליוּפ
 יד ןופ ןגױא יד ןיא טרעוו ןייז ןביוהעג סרעדנוזַאב טשינ טָאה
 טשינ טָאה ,רעדיוו רענייז םזילַאיצָאס רעד ןוא ןרָאטקעלע עשידיי

 .עיסעפָארּפ ןייז ןעוועג זיא גנורעטש יד .טרעוװ ןייז טרענעלקרַאֿפ

 ךיז ןבָאה -- ?"רעטעברא ץטושפ ַא רַאפ ןעמיטש ןעמ ןעק יו

 טלָאװ .ןרָאטקעלע עשידיי יד ןשיוװצ ןטנַאקירכַאפ יד ןטעבעג שממ

 וליפא ,טסילַאנרושז ,רעביירש א ,עיסעפָארפ עיירפ א טאהעג רע

 רעטסָארּפ א רעבָא ,ןינע רעדנא ןא ןעוועג טלָאװ -- רעטמאאב א

 עשידיי יד זא ,טייקרעכיז עלופ יד ןעוועג טשינ זיא'ס ..,? רעטעברא

 ךיז טעו'ס ןוא רעטעברא ןראפ ןעמיטש עלא ןלעװ ןרָאטקעלע

 ךיז ןיא ןייז רבוג טשינ טעװ סָאװ ,רענייא וליפא ןעגיפעג טשינ

 ןטלַאהּפָא טשיג ךיז טעװ ןוא םענייז טקניטסניא ןסַאלק םעד

 .טייהרעמ יד ןכערבוצ טשינ ןוא ןלייוו ןופ

 שיגרעטיצ טימ טרַאװעג ,רעסָארג ןוא ךיא ,עדייב ןבָאה רימ

 טכעד-לַאװ ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה רימ .ןטַאטלװער יד ףיוא
 טגעקעג טשינ ןוא ןסױרד ןיא ןבילבעג רימ ןענעז רעבירעד ןוא

 ךיא .גנומיטשפָא רעד ןופ טנעמָאמ ןיא ןדָאטקעלע יד ןסולפנייאאב

 יד ןשיװצ ןעוועג ןענעז סָאװ ןטסינויצ יד ןיא רעכיז ןעוועג ןיב

 ,סולשַאב םענעמונעגנָא םעד יירט ןביילב ןלעװ ייז זא ,ןרַאטקעלע

 ןיקסװעשילדָאפ וצ ןעױרטרַאֿפ טַאהעג ךיא בָאה סרעדִנֹוזַאב ןוא

 !עסָארג .רעסיורג א ןעוועג זיא ןרָאטקעלע יד ףיוא סולפנייא סנמעוו

 -רעזייה ןוא ןטנַאקירבַאפ יד זא רעכיז יוזא ןעוועג טשינ ויא

 סערעטניא-ןסָאלק ןוא ןליפעג ערעייז ןייז רבוג ןלעוו רעמיטנעגייא

 ףעײטרַאפ עשיטסילַאיצַאס יד ןופ טַאדידנַאק ןראפ ןעמיטש ןוא

 ,רעטעברַא ןטסָארּפ א רַאפ
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 רוד ןיימ ןופ

 -ילדָאּפ רימ טָאה טקידנעעג ךעלדנע ךיז טָאה גנוציז יד ןעוו
 -ברוד ןעגנולעג םיא זיא סע זא ,החמש טימ טעדלעמעג יקסוושש

 -נַאק ןקניל ןראפ ןעמיטש וצ ,סולשאב ןקידנעטכילפראפ א ןריפוצ

 "קירוצ טשינ ךיז לָאז ןרָאטקעלע יד ןופ רענייק זא ןוא ,טַאדיד

 .ןלאוו יד ייב ןטלַאה

 טסוװורעד ךיז טָאה רע רָאנ יוװ ,ןדנווושראפ דלאב זיא רעסַארג

 ןעזעג טשינ םיא ךיא בָאה רעמ ןוא סולשאב םענופ

 יד תעב זא ,ןבירשעג טייטש "דנוב , ןופ עטכישעג רעד ןיא

 ןסָאלשעג "דנוב רעד טָאה עמוד רעשיסור רעטריפ רעד וצ ןלָאוװ

 ,עטיל ןוא ןליוּפ ןיא עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד טימ ךַאמּפָא ןא

 ןחצנ א וצ תוחוכ עקיד'תופתושב טימ טכיירגרעד ןבָאה ייז ןֹוא

 רעד ןיא עטלייוועג יד ןופ רענייא ןוא ,עירוק-רעטעברא רעד ןיא
 -רָאּפ סלא ןרָאװעג טלייוועגסיוא זיא ,אלעיגַאי ןאי עירוק-רעטעברא
 ,ייברעד טרעוװ סע .עמוד ױעשיסור רעד ןיא עשראוו ןופ רעייטש

 ןרָאטקעלע עטלייוועג לָאצ יד זא טלייצרעד טשינ ,ךיז טייטשראפ

 ןוא ,יירד וה רעמ טשינ ןעוועג זיא עירוק רעטעברא רעד ןופ

 ןעמיטש יד ןוא ןקאילָאפ יד ןשיווצ גנוטלַאּפש רעד קנַאד א רַאנ

 ןטסינויצ יד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןרָאטקעלע עשידיי ַײד ןופ

 ןיא עשראוו ןופ רעיײטשרָאפ סלא ןרָאװעג טלייוועג אלעיגַאי זיא

 א
 .ע טא 1 1

 יד ןופ העפשה יד טרעסערגרַאפ ךיז טָאה טייצ דענעי וצ

 ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ןטנעגילעטניא עשידיי עשלליופ

 גנוריפנַא רעד רעטנוא ןענופעג רעירפ ךיז טָאה רעכלעוו ,"דנוב.

 -רַאפ בור/ס ,סעילימַאּפ עטרילימיסא ןופ רעדניק ."סעקַאװטיל , ןופ
 עשידיי עלַאנָאיצַאנ טקעוורעד ךיז ןבָאה סע עכלעוו ייב ,עכעלגשמ
 םוינויצ םוצ טשינ ןוא דנוב םוצ געוו רעייז ןענופעג ןבאה ,ןליפעג

 .סעיצקארפ עשיטסילַאיצַאס ענייז ןוא

 טכַאד רעבָא ,ןרעסָארג וװַאלסינָארב רעטנענ טנעקעג טשינ בָאה'כ

 עבלעז יד .טַארשריק ןאי וצ ךעלנע ןעװעג זיא רע זא רימ ְךיז
 רעד ךיז טָאה סָאװ ,ץלָאטש רעשידיי רעבלעז רעד ,,טייקלעדויא !

 סָאװ יד וליפא ,ןדיי ןגעק ןעגנוקידײלַאב בילוצ םיא ןיא טקעוװ

 ייב טבילַאב ןעוועג זיא רע .ךעלנעזרעּפ םיא ןפָארטעג טשינ ןבָאה
 ןופ זיירק ןעמייהעג א ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה ןֹוא טירבח שגייז
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 םיובנירג קחצי

 רעריּפנָא רעד ןעוועג ןוא ןסַאלק-עיזַאנמיג ערעכעה יד ןופ רעליש יד
 טנעקעג טָאה רע ,טבַאגַאב ןעוועג זיא רע .זיירק ןקיזָאד םעד ןופ
 -טפירש ,םרָאֿפ רעקידנעגייצרעביא ןא ןיא ןעקנַאדעג ענייז ןקירדסיוא
 ,רעלופטנעמַארעּפמעט ַא שטנעמ ַא ןעוועג ,ךעלדנימ ןֹוא ךעל
 ייפ ךיוד ןרָאװעג טמיוצעג זיא סָאװ טײקיצרַאה-םרַאװ עשידיי
 ,גנואיצרעד רעשיל

 טָאה רע סָאװ ךאז א טייהדניק ןייז ןיא טריסַאּפ םיא טָאה סע

 עקידלאב ןייק טַאהעג ט טשינ טָאה סע םגה ,ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק

 | יה ,ןבעל ןייז ןיא ןטַאטלוזער
 ןוא ײװמַארט ןיא רעטומ ןייז טימ ןרָאפעג לָאמניײא זיא רע

 ןעזסױא םעד טשינ טרעדליש רע .ךיי א ןעמוקעגניירא זיא סע
 ןעוועג זיא דגב רעד זא זיולב טקרעמַאב רע ,ןדיי םענופ דגב ןוא
 טַאהעג ןוא ,עטָאּפַאק א ןגָארטעג טָאה דיי רעד זא ךעלגעמ .קיצומש
 רע .טצעזעגרעדינא םיא ןבעג ךיז טָאה דיי רעד .תואפ ןוא דרָאב
 רעבָא .קנַאב רעטייווצ א ףיוא רעבירא זיא ןוא ןענַאטשעגפיוא זיא
 ןייז ןופ קילב םעד טּפַאכעגפיוא רע טָאה טנעמָאמ ןבלעז םעניא
 ךיוא ןוא גנורעטיבראפ ןוא רעיורט לופ ןעוועג זיא סָאװ רעטֹומ
 | ,ןדיי םענופ קילב ןלופ-רעיורט םעד

 טכַארבעג ןכָאה ןטנעדיצניא עכלעזא זא טריסַאּפ לָאמא טָאה'ס
 סע .טיזירק ןקיטסיײג א וצ רעזייח עטרילימיסא ןופ ןשטנעמ עגנוי
 טנעפעעג וליפא ןוא טכיוװעגכיילג ןקיטסייג רעיײז טרעטשוצ טָאה
 ריא ןיא ,ייז םורא הביבס רעשיליוּפ רעד ןיא ןעז וצ ןגיוא ערעייז
 טקנעשעג טשינ רעירפ ןבָאה ייז עכלעוו ןכַאז ,םיא וצ גנואיצַאב
 ,טייקמאזקרעמפיוא ןייק

 ןיז ראפ ןבירשעג טָאה רע סָאװ עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא =
 -רעד 1921 רָאי ןיא ןרָאװעג טכעלטנעפעראפ זיא עכלעוו ,רעטכָאט

 רעדייא טכַאמעגכרוד טָאה רע סָאװ ןשינעלגנאר יד ןגעוו רע טלייצ

  .שינטנעקרעד עשידיי ןייז טקעוועגפיוא םיא ןיא ךיז טָאה'ס
 סֶע ךעלנע יװ ןעז ןעמ ןעק עיּפַארגָאיבָאטױא יד קידנענעייל

 עטרילימיסא ןופ ןשטנעמ עגנוי יד ןופ ןשינעלגנאר יד ןעוועג ןענעז
 ןעגנתגעווַאב עשידיי וצ געוו רעייז קידנעגיפעג ,ןבָאה סָאװ רעזייה
 טייקנעדנובעגוצ עשילעז ַא ךיז טימ טכַארבעגטימ .,ןעײטרַאפ ןוא
 ןוא טייקנעדנובעגוצ א ,רוטלוק עשיליוּפ וצ דנַאל ןשילױּפ םוצ
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 רוד ןיימ ןופ

 -טילא יד ןעוועג יירפ ןענעז סע עכלעוו ןוֿפ ,טנעמיטנעס ןֿפיט א
 ראפ טגעמַאדנופ םעד טגיילעג ,בור יפ לע ,ןבָאה עכלעוו ,"סעקַאוװ
 .עשיטסינויצ ןוא עשיטסילאיצָאס -- ןעײטרַאֿפ עקיזָאד יד

 רע זיב רעסָארג .ב ןופ ןשינעלגנַאר יד ןעוועג ןענעז רעווש

 עיזַאנמיג ןיא ןיירא זיא רע ןעוו ."דנוב , ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה

 ןוא די א זיא רע זא טסוװרעד לָאמ ןטשרע םוצ ךיז רע טָאה

 זַא ,סָאד ךױא רעטעּפש ןוא ,טכער ענייז ןיא טצענערגאב זיא

 טנעָאנ יוזא טשינ ךיז ןטלַאה סָאװ ,ןדיי ערעדנא ןאראפ ןענעז סע

 סע רעװ ,ןלייווסיוא לָאמא ףרַאד רע ןוא רע יו ןקאילָאפ יד וצ

 "רעד סָאװ ןקאילָאּפ זא ,טריסַאּפ לָאמַא ןוא ;רעטנענ .םיא זיא

 ןענעז ײז לייװ רַאפרעד זױלב ןדיי ערעדנא ךיז ןופ ןרעטייוו

 טלָאװעג ןטלָאװ ייז יו ךיילג ,םיא ראפ םַאנסױא ןא ןכַאמ ,ןדיי

 -ײלַאב א זיא סע זא טליפ רע ,ללכ ןשידיי ןופ ןרעטייוורעד היא

 םיא טלַאה'מ סָאװ ,םעד טימ ץלָאטש לסיבא זיא רע .רעבָא ,גנוקיד

 .רעד ןיא גנוטלַאּפש ַא וצ טמוק םיא בילוצ ןוא קאילַאפ א רַאֹפ

 רעד ,ןסָאלק עיזַאנמיג ערעכעה יד ןופ רעליש יד ןופ עיצַאזינַאגרָא

 .ןקַאילַאּפ רערעייז לייט רעטסערדג

 רע .רעקראטש לָאמא סָאװ טרעװ ןדיי וצ סערעטניא ןַייז
 .סָאװ רַאפרעד יצ ,רָאלק טשינ זיא סע ,שיאערבעה ןענרעל ןָא טביוה

 ןופ ןעגנופאש יד וצ לסילש ַא ךַארּפש רעקיזָאד רעד ןיא טעז רע
 .הביס רעדעי ןָא יוזא םתס רעדָא ,המשנ ןייז וצ ,קלָאֿפ ןשידיי
 -צניפ רעד, ןופ סיורא זיא סָאװ ,קילגסָארג ןָאעל זיא רערעל ןייז
 ,הביבס ןייז ןיא טרעהעג יאדווא טָאה רעסָארג יו ,"עסַאמ רערעט
 סלא ןרָאװעג טמיטשאב ןוא גנודליב ןוא ןסיוו ןברָאװרעד ךיז ןוא
 .גנוטלַאװרַאֿפ הלהק רעשידיי רעוועשראוו רעד ןופ רַאטערקעט-טפיוה
 -ילביב עשידיי, יד ןבעגסיורא םייב ץצרפ טימ טעברַאעגטימ ןוא

 רערעל עשיאערבעה ענעי וצ טרעהעג טשינ טָאה קילגסָארג ,"קעטַא

 ןצנַאלפרַאֿפ ,םַאלפ א ןיא קנופ ַא ןעילגעצ טנעקעג ןבָאה סאו

 יד ןופ גנופאש רעסױרג רעד וצ עביל דימלת ןופ ץראה םעניא

 -רעטעג ןופ הפוקת רעד ןיא טרעבָארעד טלעװ א טָאה סָאװ ,רעטשפ

 ןבױלג -- רקיע רעד ןוא טָאג ַא טקנעשעג ריא ןוא ,גנאגרעטנוא

 םעד טקעלפרַאפ עקַאט טָאה סָאד .טפנוקוצ רעכעלשטנעמ רעד ןיא
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 םיובנירג קחצי

 טכַאמעג טשינ םידומיל עשיאערבעה יד ןבָאה רעבירעד ןוא רערעל

 | ,ןרעסָארג ףיוא קורדנייא ןייק
 | קנעשעג טָאה רע סָאװ הנתמ רעד ןגעוו זיױלב טלייצרעד רע

 ןליופ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג יד -- ייליבוי ןייז וצ רערעל םעד

 רע סָאװ רעכיב ליפ יד ןופ טנורג ןפיוא ןבירשעג טָאה רע סָאװ

 / םעניא ןסָאנעג-סקלָאֿפ ענייז ןופ עטכישעג רעד ןגעוו טנעיילעג טָאה

 | יז סלא ןטכַארטַאב וצ- טרעהעגפיוא טשינ טָאה רע סָאװ ,דנַאל
 0 | ,דנַאלרעטָאפ

 + ןסעומש ענייז ןגעוו ,קצָאלפ ןייק עזייר ןייז ןגעוו טלייצרעד רע
 דיא ,רעדנַאסקעלא ,יײז ןופ רענייא סָאװ ,עדלָאג רעדירב יד טימ
 ןבָאה ןעגנואױשנָא עשיטסילאיצַאס ענייז .טסידנב א ןעוועג
 . די וצ ןגױצעג םיא טָאה סע .טריזילַאטסירקסױא טלָאמעד ךיז
 .קרַאטש גונעג ןעוועג טשינ ךָאנ זיא טפַארק-סגנואיצוצ יד רעבָא
 לֶאְז רע ,הביבס ןייז ,ןטייהניוװעג ענייז ןייז רבוג ןענעק לָאז רע
 .רע זיא םעד וצ ךיא רעבָא .טלעוו רעשיליוּפ ןייז ןופ סיורא
 עבלעוו טימ ןטסידנוב יד ןופ העפשה רעד קנַאד א ןעגנַאגרעד

 .םיִא טָאה וצרעד סױטש ןטצעל םעד .טנעגעגַאב ךיז טָאה רע

 .ןוא דלַאוװ ןיא רעטעברא עשידיי ןופ גנולמַאזרַאֿפסאמ א ןבעגעג

 יה | ."העובש, רעייז ןופ גנַאזעג סָאד
 זיא גונבערטש ןייז :"דנוב, ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה רע

 ירא עשידיי יד תבוטל ןטעברא וצ ןבעגרעביא ןוא יירט ןעוועג
 / ריז טָאה רע ,ןליוּפ ןוא יז ןשיוצ קירב א ןפאש וצ ןוא רעטעב

 - ףיוא טגיילעג ןוא "ידנוב , ןיא גנולעטש ענעעזעגנָא ןא ןברָאװרעד

 עשידיי ןופ ײטרַאּפ א ןרָאװעג זיא "דגוב , רעד .םתוח ןייז םיא

 סָאוו ,ץנעגילעטניא רעשידיי ךרוד טריפעגנא ןליוּפ ןיא רעטעברא

 | ןליוּפ טימ ןדנוברַאֿפ קראטש ןעוועג זיא

 תעב .ןמירעגרעביא םיצולּפ ךיז טָאה געוו-סגנולקיװטנַא ןייז

 .,טייהקנַארק רערעווש א ףיוא ןרָאװעג קנַארק רע זיא טסערא ןייז

 ןברָאטשעג זיא רע רעכלעוו ןֹופ
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 גרעבלאדא לאומש

 .רָאלקלָאפ ןשיליוּפ ןופ רעשרָאפ א יוו טנַאקַאב ןעוועג זיא רע
 הנוק ךיז טָאה סָאװ ,םילשמ עשיליוּפ ךוב א ןופ רבחמ סלא ןוא

  .רעשרָאפ רָאלקלָאפ ןוא עטנרעלעג ןופ ןזיירק יד ןיא ןעוועג םש

 םעד רעביא ךוב עקיצנייא סָאד סע זיא ,טנַאקַאב ןיא רימ טייוו יו

 | .ךיי א ןבירשעג טָאה ךוב סָאד ןוא לשמ ןשיליוּפ

 ןטנעװַא-קיטנַאמ יד ןיא םיא טימ טנעגעגַאב ךימ בָאה'כ
 -עלעג עכעלנע ייב רעטעּפש ןוא זוָאלָאקָאס םוחנ ןופ ןָאלַאס םעניא

 בעלפ גרעבלאדא .יקסנַאנזָאּפ לאומש ר"ד ןופ זיוח םעניא ןטייהנעג

 .םעניא טקילײטַאב טשינ ךיז טָאה ןוא סעדייר יד וצ ןרעהוצ ךיז

 י | | ,לָאמנייק חוכיוו

 ןעוועג זיא םזילַאנָאיצַאנ ןשידיי ןוא םזינויצ םוצ גנואיצַאב ןייז

 ןפורעג ןבָאה רימ .רעכעלטנייפ ןייק טשינ רעבָא ,רעשיטפעקס ַא

  ןפורעג ךיז ןבָאה ייז ןוא ?עקיסעמ, ןרָאטַאלימיסַא עקיזָאד יד
 רעשידיי רעד ףיוא .ג.ד.א ףמַאקילַאװ א ןיא סיורא ןענעז ייז ןעוו

 יטנא ךיז ןבָאה יײז .ןרָאטאללמיסַאדָאענ ןרָאטאלימיסַא עיינ ,סָאג

 טשיג ןוא טייקינעטרעטנוא ןוא גנודמערפרַאפ רעד טלעטשעגנעגעק

 טלעדנַאה סע ןעוו זא ,ןקאילַאפ יד ןופ טכיזנַא יד ןעמונעגנָא

 .ןטלַאה סָאװ ןדיי יד ןפראד ,ןליוּפ ןופ ןסערעטניא יד ןגעוו ךיז

 עשידיי ערעייז ןופ ןסערעטניא יד ןייז בירקמ ,ןקאילַאּפ ראפ ךיז

 .עטסקיטכיו עמַאס יד ןליפַא ,רעדירב-סנעביולג

 רעשידיי רעד ןיא קיטעט ןעוועג ןענעז ןטסילַאיצַאסדָאעגנ יד

 גרעבלַאדַא .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ברע ןליוּפ ןיא טפאשלעזעג

 טרעהעג טשינ טָאה רע םגה ,ייז וצ טנעָאנ קיטסייג ןעוועג זיא
 .ייֵז ייב רעריפ-טרָאװ ןֹוא םיגיחנמ יד וצ

 רעבמעווָאנ ןיא ,עיצַאּפוקַא רעשטייד רעד ןופ רָאי ןטייווצ םעניא
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 םיובגירג קחצי

 ןופ גנופַאש יד טרימַאלקָארּפ גנוריגער עשטייד יד טָאה ,6

 רעד רַאֿפ ץעזעג יינ א טכעלטנעפערַאּפ טָאה ןוא ,ןלױּפ ךיירגינעק
 עיצַאּפוקָא עשטייד יד טָאה ץעזעג ןקיזָאד םעד ןיא .הלהק רעשידיי

 זיא סע .ןעגנורעדָאפ עשידיי יד טליפרעד זייוולייט רָאנ טכַאמ

 ןוא ,הלחק רעד ןופ חטשיטייקיטעט רעד ןרָאװעג טרעטיירבעגסיוא
 -רַאפ וצ עבַאגפױא יד ןרָאװעג טגעלעגפיורא ריא ףיוא זיא סע

 עלאיצַאס ןוא רוטלוק ,גנואיצרעד ןופ םינינע יד טימ ךיז ןעמענ
 רַאפ טכער סָאד ןרָאװעג ןבעגעג זיא םעד טימ ןעמַאזוצ .ףליה
 ןטסנעלק עמַאס םעד זיולב ןליפא ןלָאצ סָאװ רעדילגטימ הלהק עלא

 ןרעװ וצ טלייוועג ןוא ןלייוו וצ ,ןעיורפ רעסיוא ,רעייטש-הלהק

 יד רַאפ גנוריפנָא עלַארטנעצ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע ןוא |
 רעדילגטימ ענייז סָאװ טַאר-טפױה רעשידיי א ,דנַאל ןיא תולהק
 ןעוועג זיא סע .תולהק יד ןופ רעייטשרָאפ ןוא םינבר ןעוועג ןענעז
 ןבױה ןרַאֿפ גרָאז רעדנוזַאב ַא ץעזעג ןקיזָאד םעד ןיא קיטנעק
 יד ןיא ןיירא ןענעז סָאװ םינבר יד ןופ ןעזנָא ןוא שזיטסערּפ םעד
 ךוסי ןפיוא ,טַאר-טפיוה ןשידיי םעניא ןוא ןעגנוטלַאװרַאפ-הלהק
 .םינבר סלא גנולעטש ןכעלטמַא רעייז ןופ

 "ףילגטימ רעוויטקא ןא ןעוועג זיא גרעבלאדא זא טגָאזעג טָאה'מ
 טָאה'מ .ץעזעג-הלהק סָאד טרילומרָאפ טָאה סָאװ עיסימָאק רעד ןיא
 ןלעטשטסעפ םייב ןעוועג עיפשמ טָאה רע זא ןעוועג דשוח םיא
 . ןעמוקעג ךיוא זיא סָאװ ,הלהק רעד ןופ רעטקַארַאכ ןזעיגילער םעד
 עזעיגילער עשידיי יד, :ןריא ןעמָאנ םעניא קורדסיוא ןרָאלק םוצ
 ןופ ןזיירק יד ןיא טקרַאטשעג טלָאמעד ךיז טָאה סע ,*טפַאשלעזעג
 רעטרופקנַארפ יד ןופ העפשה יד טכַאמ-עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד
 עזעיגילער א לכ םדוק ןדיי ןיא ןעזעג ןבָאה עכלעוו ,ןסקָאדָאטרָא
 | .טפַאשניימעג

 רעשטייד רעד ךרוד ,ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סע יו םעד ךָאנ
 גנודליב רַאפ םוירעטסינימ םעניא זיא ,גנוריגער עשיליופ ַא ,טכַאמ
 רעשידי רעד ראפ גנולײטּפָא ןא ןרָאװעג ןפַאשעג עיגילער ןוא

 ןרָאװעג טלעטשעג זיא גנולײטּפָא רעד ןופ שארב ןוא עיגילעד
 רעשטייד רעד ןופ ןליופ ןופ גנואיירפַאב רעד ךָאנ .גרעבלאדַא
 יםינימ םעיינ םעניא רעבירא גנולײטּפָא עשידיי יד זיא טפַאשרעה

 יקסװעשטַארַאמ ןופ גנוריגער רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא םוירעט
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 רוד ןיימ ןופ

 ןטערקעד ןכעלטנעפערַאפ וצ טלייאעג ךיז טָאה גנוריגער עקיזָאד יד

 ןענַאטשרַאפ טָאה יז לייוו ,םייס-עיצוטיטסנָאק ןופ ןלַאװ יד ראפ ךָאנ

 ןבעגנָא ןוומ ךיז יז טעװ םייס ןופ ךיז ןעמוקפיונוצ ןכַאנ ךיילג זא

 ןעװעג זיא ליצ רעייז סָאװ ,ןטערקעד יד ןשיווצ ,עיסימעד ןיא

 ןשיטסילַאיצַאס ןטיול ןצעזעג עלאיצָאס ןוא עשיטילָאּפ ןריפזצנייא

 טערקעד'בָאגוצ א ןעוועג ךיוא זיא ,םַארגָארפ ןשיטַארקָאמעד ןוא

 "אב יד ןרָאװעג לטב ץעזעג םעיינ םעניא ןענעז סע .ןטכעלש םוצ

 -טפיוה ןשידיי ןופ טייקיטעט-סגנואיצרעד רעד ןגעוו ןעגנומיטש

 וצ ןרָאװעג טקנערשאס ןיא תולהק יד ןופ טייקיטעט יד ןוא טָאר

 .םיגינע עזעיגילעד זיולב

 סָאד זא ןעועג דשוח ןעמ טָאה ןזיירק עשיטסינויצ יד ןיא

 .ןגרעבלַאדַא ןופ טעברא יד ןעוועג זיא

 ענעדיישראפ ןגעוו טמא ןייז ןיא םיא טימ טנעגעגַאב ךימ בָאה'כ

 ןעגנוריגער עשיליוּפ יד ןיא ןעגנורעדנע ענעדיישראפ יד .םינינט

 ןעױרטרַאפ ןופ ןטָאנעג טָאה רע .טרירעגנָא טשינ םיא ןיא ןבאה

 רַאס, יד טכַאמ רעד ֹוצ ןעמוקעג זיא סע זיב ,ןעגנוריגער עלא ןופ

 דַאב ןבָאה טנַאהרעבױא יד ןוא (רעגנעהנא סיקסדוסליפ) .?עיצאנ

 א גתסױטשסױרא רעד וצ טבערטשעג ןבָאה סָאװ יד ןעמוק

 ףמַאק רעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע .ןדיי יד ןופ עיצאנימרעטסקע

 יֵנָא טימ טײלגַאב (ןלעטש"ףיוקרַאפ) *סענַאגַארטס,/ עשידיי ןגעק

 הענכה ןופ קיטילָאּפ יד ןוא הריזג הטיחשייטנא ןא ,ןדיי ףיוא ןלאפ

 .רעייטשרָאפ ערעייז ןוא ןדיי יד ןופ טייקינעטרעטנוא ןוא

 ףמַאק רעד טרעהעגפױא טשינ טָאה הפוקת רשנעי וצ ןיב

 ןגעק ןוא טכער עלַאנָאיצַאנ ןוא עכעלרעגויב .ואפ ,רערעזדנוא

 סע זיא לָאמא דיי יד ןֹופ עיצַאנימרעטסקע רעכעלטפאשטריוו

 ,ערעזדגוא גנודעדָאפ עסיוועג א טליפרעד טָאה'מ זַא ,וצרעד ןעמוקעג

 יכָאנ גנונַאּפש יד טָאה טלָאמעד ,עקיטכיו רעז טשינ א בור'ס

 ןענעק ךיז טעוומ זא גנונּפָאה א ןעמוקעגפיוא זיא'ס ןוא טזָאלעג

 עקיד'תודוסי ןוא עקיטכיוו ןופ ךיוא גנוליפרעד רעד וצ ןגָאלשרעד

 ןזעװ םעניא גנורעדנע ןא ןעוועג זיא ייז ןופ ענייא ,ןעגנורעדַאפ

 ריא ןיא ןעמענײרַא לָאז יז ,חלחק רעד ןופ ץנעטעפמָאק ןוא

 .םינינע עלַאנָאיצַאנ ךיוא טיבעג"טייקיטעט

 -ָגיא ךיא ןיב ?סעזיוּפ-םעטַא, עקיזַאד יד ןופ רענייא ןיא
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 םיובנירג קחצי

 לעיציפָא רימ טָאה רעכלעוו ,ןגרעבלאדא ךרוד ןרָאװעג ןדַאלעג

 טױל ץעזעג'חלהק יינ א ןטעבראסיוא ןלָאז רימ זא ןגָאלשעגרָאפ

 טָאה רעוו טליצרעד טשינ רימ טָאה רע ,ןעגנורעדָאפ ערעזדנוא

 טבױלרעד םיא ןוא עבַאגפױא עקיזָאד יד טגיילעגפיורא םיא ףיוא
 ,ןרעהוצנָא ןבעגעג רימ טָאה רע רָאנ ,טעברא רעד וצ ןעיצוצוצ ךימ

 םעד ןטעבראסיוא םייב םכסה א וצ ןעמוק ןלעװ רימ ביוא זא

 בָאהכ .ץעזעג א ןרעוו לָאז רע זא ךעלגעמ זיא ,טקעיארּפ-"ץעזעג

 גנוריגער יד ןעו זא ,טסוועג בָאה'כ ,םעד ןיא טביולגעג טשינ

 א ןיא רָאנ וליפא ןעגנורעדַאפ ערעזדנוא ןעמוקוצכָאנ ןגָאװ סעוו

 א ןעמוקַאב וצ דנַאטשמיא ןייז טשינ יז טֹעֹו ,סָאמ רעניילק

 טשיג בָאה ךיא רעבָא ,ןקיטעטשַאב סע לָאז רע ,םייס ןיא טייהרעמ

 'וצ ןענעז רימ ןוא ןגרעבלַאדַא ןופ גָאלשרַאֿפ םעד ןפרָאװעגּפָא

 ,טעברא רעד וצ ןטערטעג .
 ץהעש ןוא ןיײרא טמַא ןיא םיא וצ ןעמוק ׁשֹּפֶא געלפ'כ

 'הלהק שידיי ַא ןרילומרָאפ םייב טעברַאעג עדייב רימ ןבָאה גנַאל

 םידשח ערעזדנוא ןופ ליפ זא ןזיוועגסיורא ךיז טָאװ סע .ץעזעג

 עגַארפ רעבראה רעדעי ןיא .טנורג א ןֵא ןעוועג ןענעז םיא ןגעק

 בַאה'כ .הרשפ ןוא גנוקידנעטשרַאפ א וצ ןכיירגרעד רימ ןגעלפ
 סע יו שרעדנא .ןינע םעד טָא ןיא גרעבלַאדַא ייב טנרעלעג ליפ!

 יד ןיא ןעייטרַאפ עשידיי יד טריזַאטנַאֿפ רעדָא טניימעג ןבָאה

 רעלַאנָאיצַאנ-שידיי .ַא ןופ ןטייקכעלגעמ יד ןגעוו ןרָאי-עיצולָאװעד | -
 הלהק עשידיי יד זא ,ןרָאװעג רָאלק רימ רַאפ זיא ,עימָאנָאטיוא -

 טציזַאב יז לייוו ,ץנַאטסניא עשירעבעגצעזעג ןייק ןייז טשינ ןעק =

 ןעגנומיטשַאב עריא ןריפוצסיוא ןעגניוצ וצ תוכ םעד טשינג -

 -יטעטשאב רעד וצ ןעמוקנָא ןזומ ןעגנומיטשַאב עריא עלא לייוו ;

 | ,גנוריגער רעד ןופ גנוק

 ךיא ןיב טעברא רעזדנוא טקידנערַאפ ןבָאה רימ יו םעדכָאנ

 גוודליב ראפ רעטסינימ םוצ טשינ ןרָאװעג ןדַאלעגנייא טשינ -
 םורא ןרָאװעג ליטש זיא סע ,ןגרעבלַאדַא וצ טשינ ןוא עיגילער ןוא

 ןוא ,סָאװ רַאֿפ טלייצרעד טשינ רימ טָאה גרעכלַאדַא .ןינע םעד

 ןרָאװעג ןטלַאהַאב יא טקעיַָארּפ רעזדנוא .טריסַאּפ טָאה סע יו

 .עיגילער ןוא גנודליב ןופ םוירעטסינימ ןופ וויכרא ןיא

 זיא רע .גנוגיווװ ןייז ןיא ןגרעבלַאדַא טכוזַאב לָאמנייא בָאה'כ |

2481 



 ףוד ןיימ ןופ

 ףעכיב א ןענאטשעג זיא רעמיצ ןכַאפנייא ןייז ןיא .רוחב א ןעוועג
 טָאה סע .,ץלא זיא סָאד ,שיט-ביירש א ןוא ןלוטש עקינייא ,קנַארש
 ןיא טשױטנא ךיז טָאה סָאװ שטנעמ א :קורדנייא םעד טכַאמעג

  .טײקמַאזייא רעד ןיא ךיז ןסָאלשראפ טָאה ןוא עביל ועד

 יץרא טכוזַאב רע טָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ ףוס םוצ

 וצ טקוקעגוצ ךיז ,דנַאל ןיא ןעײסָאש יד ףיוא ןרָאפעג ,לארׁשי
 טנענעגַאב .דנַאל ןיא ךיז טוט סע טָאװ םעלא וצ ,טפַאשדנַאל יד

 ,געװ םעד ןריקורב םייב טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,עגנוי עּפורג א -

 ךיווהעג זיא רע ןוא ,ייז טימ סעומש א טּפַאכעג .ייסָאש םייב

 "רעד ,ןלױּפ ןופ ןמַאטש ,עלא טשינ ביוא ,בֹור רעד זא ןרָאװעג

 סָאװ ,םענייא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע ."ריעצה רמושה, ןיא ןגיוצ

 עניילק) רעטוש טיירגעגוצ ןוא רענייטש ןפיוה א ףיוא ןסעזעג זיא

 -עגנָא ,ײסָאש םעד ןריקורב סָאװ םירבח ענייז רַאפ (ךעלדנייטש

 טָאה רע ,טסייה רע יה םיא טנערפעג ,םיא טימ סעומש א ןביוה

 ףױא טכאמעג טָאה ךאז יד ,ןוז ןימ זיא רע זא טסווורעד יז

 טייטש סָאװ ,טַאטופעד-םייס א ןופ ןוז א .קורדנייא ןקרַאטש א םיא

 שטנעמ רעגנוי א ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ שארב

 רעטנוא טציז ,ךיירקנַארּפ ןיא עימָאנָארגַא טקידנעעג טָאה סָאװ

 ןעזעגסיוא םיא טָאה סע .רעטוש טכַאמ ןוא ןוז רעקידנענערב ועד

 | ,ךעלרעדנווו

 טלייצרעד רע טָאה .עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןשוו
 רעדנווװ יד ןופ רענייא ןגעוו יו שינעגעגַאב רעקיזָאד רעד ןגעוו
 ןייז זא ,רימ ךיז טכַאד סע .רעדנוו-טלעוו ַא טעמכ ,דנַאל ןופ

 ןעזנָא רעד ,טרעדנעעג טלָאמעד ךיז טָאה םזינויצ םוצ גנואיצַאב

 ןגיוא ענייז ןיא ןגיטשעג זיא םזינויצ ןופ

 ןלַאפעג זיא העפשה ןייז .ןעזעג טשינ ךיז רימ ןבָאה גנַאלדןרָאי

 .םיא טימ ןפערט וצ ךיז סערעטניא ןא טַאהעג טשינ בָאה'כ ןוא
 רע ,סַאג ןיא טנעגעגַאב ךיז רימ ןבָאה ,טנעװַא א םענייא ןיא

 תמא יא סע וצ טגערפעג ךימ טָאה ןוא רימ ןצ ןעגנַאגעגוצ זיא

 ,לארשי"ץרא ןייק ןייז הלוע םייב טלַאה ןוא ןליֹוּפ זָאלרַאֿפ ךיא זא

 גערפ א טָאה רע .תמא ןיאס ,אי - טרעפנעעג םיא בָאח'כ

 ירַאפ ןעמעוו ףיוא ,וטסוט סָאװ :רעטרעטיצעגפיוא ןא יו ןוטעג
 ןסָאמ עשידיי יד .טרעלקעגפױא ץלא םיא בָאה'כ !ודנוא !וטזָאל
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 םיובנידג קחצי

 ןופ רָארעט םעד ןטלַאהסױא טשינ ןענעק ייז ,ןרָאװעג דימ ןענעז
 רַאֿפ ,טעברא ןיימ רַאפ ץַאלּפ ןייק ָאטשינ זיא סע .גנוריגער רעד
 ןוא קיצפופ רעבירא ןיוש ןיב ךיא ,קיטילָאּפ ןיימ ןופ ןצעזרָאפ םעד
 ,תוחוכ ןא שטנעמ רעכַאװש א ,ןיירא דנַאל ןיא ןעמוק טשינ ליוז'כ
 ךימ טָאה רע .קירעהעג יו ןטעברא ןענעק טשינ ןיוש לעוזכ ןעוו
 ָאטשינ זיא'ס זא ןייטשראפ וצ ןבעגעג רימ ןוא טזָאלעגּפָא טשיג
 ןזיירק-סגנוריגער יד ןיא זא ,ןעמענרַאפ ץַאלּפ ןיימ לָאז סע רעוו
 םגה ,ריִמ טימ ךיז טנעכער'מ ,דובכ טימ רימ וצ ךיז ןעמ טיצַאב
 רעד ןיא ןביילב טעװ ץַאלּפ רעקידיײל ַא .רימ ןגעק טפמעק'ימ

 ,ןײגקעװַא לעוו ךיא ןעוו ,דנַאל ןיא טעברא רעשיטילָאּפ רעשידיי

 ןיא סע זא ,ןצרַאה ןופ ןעמוק רעטרעװ יד זא טליפעג בָאה'כ
 טרירעג רעז ןעװעג ןיב'כ ןוא טנעמילּפמָאק א יוזא םתס טשינ

 סױאירוטַאנ ןופ טָאה סָאװ םיא ןופ ,ליומ ןייז ןופ סע קידנערעה
 .ףמַאק ןיימ ןופ ,קיטילָאּפ ןיימ ןופ רענגעק ַא ןייז וצ טפרַאדַאב

 ןעמוקעגסיוא טשינ רימ זיאס .ןעזעג טשינ רעמ םיא בָאה'כ
 | .םיא טימ ןענעגעגַאב וצ ךיז רעמ

 טָאה ןָאהט ,ןלוּפ טציילפרַאפ טָאה עילַאװכ עשיטימעסיטנא יד

 ןכָאנ םייס ןיא עדייר עטצעל ןייז טדערעג ןרָאצ סיורג טימ
 ןײטשרעמָאז ךױא .דנַאלשטײדײצַאנ ןוא ןלױּפ ןשיוװצ ךַאמּפָא

 רעימערּפ רעטצעל רעד ,חסונ ןיימ ןיא ןדייר ןביױהעגנָא טָאה
 טָאה סע ."סעדייר-רענוד , עניימ טימ רעטרעוו ענייז ןכילגרַאפ טָאה
 יוצ א ןטילעג טָאה ןליױּפ ,המחלמיטלעוו עטייווצ יד ןכָארבעגסױא
 עקיטכעמ ייווצ עריא ןשיווצ ןרָאװעג טליײטרַאפ זיא יז ,ךורבנעמַאז

 עשראוו ןעמונעגנייא ןבָאה ןשטייד יד .ברעמ ןוא חרזמ ןופ םינכש
 עכעלטע זיולב רעבירא ןענעז סע .גנורעגַאלַאב רעקיכָאװיײװצ ַא ךָאנ

 גרעבלַאדא זא ,םילשורי ןייק העידי א ןעמוקעגנָא זיאס ןוא געט

 ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב זיא
 ןלוּפ טראוורעד סע סָאװ טגָאזעגסיורָאֿפ םיא טָאה ץרַאה ןייז

 "רעה רעד רעטנוא ןבעל טלָאװעג טשינ טָאה רע ,ןדיי עריא ןוא
 ,שינעהעזרַאפ רעשיצַאנ רעד ןופ טפַאש
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 םיובנעסינ קחצי יבר

 -- לָאמ ןטשרע םוצ ,םיא ןגעוו ןבירשעג ךיא בָאה לָאמ ייווצ
 ןשיגָאלָאעדיא-שיטסינויצ ןופ "תושרדה רפס , ןייז ןגעוו קיטירק א
 ,גנוצַאשּפָא עכעלנעזרעּפ א -- לָאמ ןטייוצ םוצ ןוא ,לקניוויעז

 סָאװ רָאנ ןעװעג גנוי ךָאנ ךיא ןיב ןביירש לָאמ ןטשרע םייב

 םעד טנעקעג טשינ בָאה'כ ,ןעלקיטרא-קיטירק ןביירש ןביוהעגנָא

 ףרַאש רעז ךימ בָאה'כ .תושרד ענייז טנעיילעג זיולב בָאה'כ ,רבחמ

 ךיא בָאה ןעגנואיֹושנָא עשיטסינויצ עניימ ,ייז ןגעוו ןפורעגּפָא

 ןטייהצ ןתעב .ץןתמא עשיטסינוצ עקיצנייא יד סלא ןעמונעגנָא

 "געסיג טסינויצ ןעיירטעג םעד טנעקעג ןיוש ךיא בָאה ןביירש לָאמ
 ףדעשיטסינויצ רעד טימ ןסָאגעגפיונוצ ךיז טָאה ןבעל ןייז סָאװ ,םיוב

 | ,טרפב גנונעווַאב-יחרזמ יד ןוא ללכב גנוגעוואב

 ןטייוצ םעד ןעניפעג טנעקעג טשינ בָאה ךיא סָאװ רעיודאב'כ

 טימ ,ךימ ןָאמרעד ךיא טל ,ןבױהעגנָא ךיז טָאה סָאװ לקיטרַא

 "נעסיג ןופ טייקכעלנעזרעפ רעד וצ גנַאגוצ ןיימ רַאפ תולצנתה א

 בָאה לקיטרא ןטיוצ םעד טא ןָא ,לקיטרא ןטשרע םעניא ןמיוב

 ַמֶאו לקיטרא ןפראש ,ןטשרע םעד ןגנערב ָאד טלָאװעג טשינ ךיא

 ,ןמיױבנעסינ ןגעוו ןבירשעג לָאמא בָאהיכ

 ןופ קורדנייא םעד רעטנוא ןבירשעג זיא לקיטרא רעטירד רעד

 טכעלטנעפערַאֿפ ןענעז סָאװ ,םיובנעסינ ברה ןופ ווירב יד ןענעייל

 .םידימלת עיירטעג ענייז ךורד ןראװעג

 'תביח ןופ עלעגיוו םייב ןענאטשעג זיא םיובנעסינ קחצי יבר

 לאומש יבר ןופ רַאטערקעס סלַא ,םזינויצ ןשיטילָאּפ םעד ןוא ןויצ

 םעניא רעטעּפש ןוא ןויצ תביח ןיא ןעזעג רע טָאה רעוועליהַאמ

 יד טריילַאער סָאװ ,גנוגעװַאב עזעיגילערילַאנַאיצַאג א םזינויצ

 יללרפ ךעלַאנָאיצַאנ וצ ןעגנובערטש ענייז ןוא קלָאפ ןופ שינעקנעב
 .תובא יד ןופ דנַאל םעניא הנידמ ןייז ןפאש וצ ,טייה
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 םיובנירג קחצי

 עזעיגילער א ןייז ,ךיז טייטשרַאֿפ ,טעוו הנידמ עקיזָאד יד

 ןוא ןטיהּפָא ןענעק יז טעװ ןפוא םעד ףיוא זיולב לייוו ,הנידמ

 טשינ טעװ סָאװ ,קלָאפ ןשידיי םעניא טייקינייא יד ןטלַאהפיוא

 ,רעקלעפ יד ןשיוװצ טיירּפשעצ ןייז וצ רעטייוו ךיוא ןרעהפיוא

 טקעיָארּפ רעד ןרָאװעג טנַאקַאב זיא סע ןעוו ,תויולג ץובק םעד ךָאנ
 ןא ןוא הנידמ עשידיי ַא ןפאש ןגעװו עיסימָאקיליּפ רעד ןופ

 ינָאק ַא םיובנעסינ טביירש ,לארשי-ץרא-ברעמ ןיא הנידמ עשיבַארַא

 -יֹושנָא רעזעיגילער ןייז ןופ לקניוו-עז םענופ טקעיָארּפ-עיצוטיטס

 ןופ טייקכעלטייהנייא יד ןטיהּפָא סָאד זיא ליציטּפיוה ןייז .גנוא

 -כעלגעמ רעדנא ןייק ,טגָאזעג יו ,טשינ טעז רע ןוא קלָאפ ןשידיי

 ףיוא עיגילער רעד ןופ םתוח םעד ןגיילפיורא סָאד יו וצרעד טייק
 ןטסיימא ןענעז סָאװ ןעמרָאפ-סנעבעל יד ןטיהּפָא ןכרוד ,הנידמ רעד

 ןבעל ןייז ןיא ןוא קלָאפ ןופ ןגיוא יד ןיא ןרָאװעג טקיליײהרַאפ

 ןוא עכעלטפַאשטריװ ,עלענימירק ,עשיטילָאּפ יד זא טייטשרַאפ רע

 יטנַא ךיז טעװ דנַאל ןיא גנובעגצעזעג ןוא עיצקידסירוי עלאיצָאס

 הקיני ריא ןעיצ טעוװ יז םגה סָאװ ,גנופאש עיירפ א יװ ןעלקיוו

 א ןטײדַאב טשינ הקיני עקיזָאד יד טעװ ,תורוקמ עטלא יד ןופ

 "רַאֿפ רעד ןופ ןעמיַאפ עטבעלעגּפָא וצ ןבעל םענופ גנופַאלקשרַאפ

 רעייז סָאו םיניד ןוא תוצמ ענעי ךייש זיא סָאװ ,טיײהנעגנַאג

 ןענעק ןעמ טעוו ,ייז ןיא גנורעדנע עדעי סיוא טסילש טייקילייה

 טעוו הנידמ יד לייוו ,ןטיהּפָא ייז הנידמ רענרעדָאמ א ןופ ןבעל ןיא

 ןלעװ סע רָאנ ,עיגילער ןייא ןוא קלָאפ ןייא וצ ןרעהעג טשינ ךָאד

 יַאנ ערעדנא ךיוא ,רעגריב עטקיטכערַאבכײלג יו ,ריא ןיא ןבעל

 "טשיג יד .סעדניימעג עזעיגילער ענעדיײשרַאפ ןוא ןטעטילַאנָאיצ
 ןעו געט יד ןיא הנידמ רעד רַאפ טסניד רעייז ןוט ןלעוו ןדיי
 ןטעברא ןלעוװ ןדיי יד יו טקנוּפ ןטעברא וצ ןטָאברַאפ זיא ןדיי יד

 "'ור ןוא בוטיםוי יד ןיא הנידמ רעד ראפ טסניד רעייז ןוט ןוא

 טעברא יד ןסיירעביא ןפראד טשינ טצעוו'מ ,ןדיי-טשינ יד ןופ געט

 "פיוא ןומ טשינ טעוומ ןוא הנידמ רעד רַאפ טסניד םעד ןוא
 גהנֿפ א רעגיטשיסנעבעל א רעגריב םוש ןייק ףיוא ןעגניווצ

 ,עיגילער ןוא ןביולג ,גנואיושנא ןייז ןגעק ןיד א רעדָא

 רעמ ,תולג ןיא יוג-תבש ןופ ?עיצוטיטסניא , יד טנָאמרעד סע
 יירב עקיטייזנעגעק ןופ םרָאפ רעד ןיא ןבעגעג סע זיא ָאד טשינ

 ןוא סעדניימעג עזעיגילער ערעדנוזַאב יד ןשיווצ טסניד ןכעלרעד
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 רוד ןיימ ןוֿפ

 טייו זיא הנקסמ יד טָא זא ,ןבױלג וצ טיירג ןיב'כ ,םידיחי

 ויא סע רעבָא .םיבנעסינ קחצי יבר ןופ קנַאדעג םענופ ןעוועג
 יןצסיױא יו ,טרעטַאמעג םיא טָאה עגארפ יד זא טנַאסערעטניא

 טקידעשעג טשינ ןלָאז הנידמ רענרעדָאמ א ןיא זא ,סָאד ןדיימ
 "ןצ א ןיא טמוק רע ןעוו הנידמ רעד ןופ סערעטגיא רעד ןרעוו

 ןטפירשרָאֿפ עכעלרעדנערַאפ טשינ ,עגנערטש יד טימ סױטשנעמַאז

 םעד ןענופעג טָאה רע זא טבױלגעג טָאה רע ןֹוא ,תד םענופ
 וצ ,וצ ךיז טסַאּפ סָאװ ,עגַאל רעד ןופ גנאגסיורא םענעשנווועג
 ,ליצ ןייז

 טָאה רע ,טסייה'ס ,רעניימעגלא ןא ןעוועג זיא םזינויצ ןייז

 .ןעגנוריטַאש ןוא ןבראפ ,ןעגנומערטש עלא ןעמונעגמורא

 רעד ןוֿפ ךַאװ רעד ףיוא ןענאטשעג רע זיא ןרָאי ענייז עלא

 רעשיטסינויצ רעטקינײאעג רעד ןיא יחרזמ ןופ טייקכעלטייהגייא
 -סינויצ יד וצ ןעגנַאגוצ עשיגָאלַאעדיא ענעדיישראפ יד .גנוגעוװַאב

 תֹועד יקולח ןייז ןענעק'ס .טשינ ןדיישטנא ןעמעלבָארּפ עשיט

 געװ רעד ןעװ רעבָא ןגעו ןוא ןעלטימ ענעי רעדא יד וגעוו

 רעסעב זיא'ס ;ןייגטימ עלא ןפרַאד ןרָאװעג טלייוועג לָאמנייא יא

 ,רובצה ןמ שרופ א ןייז וצ רעדייא ללכ ןטימ ןעשזדנַאלב וצ

 ןיא "יהרומ, ןופ שארב ןענַאטשעג רע יא טייצ עסיוועג א |

 ןתגערװַאב רעד ןופ שארב ןראװעג טלעטשעג ןיא רע .,ןליוּפ

 ןיא ןנופעג ךיז טָאה יז תעב ,טרעהעג טָאה רע רעכלעוו ֹוצ

 ענייז .טכיזניה רעלעיסנַאניפ ןיא סרעדנוזאב .עגַאל רערעווש ַא

 ענייז וצ ןוא יחרזמ ןופ ימלוע זכרמ ןוֿפ רעריפנָא יד וצ ווירב

 רעטלעפילוצראפ א ןענעז געט עגעי ןיא םילשורי ןיא טניירפ

 םיכסמ טשיג טָאה רע ,ןעמוקעג טשינ זיא סָאװ ,ףליה ךָאנ ףור

 סָאװ עכלעזַא ןופ רָאנ ,טנאה רעדעי ןופ עציטש ןעמענ וצ ןוועג
 א ןעװעג עגַאל ןייז ןיא .וצרעד יאר ראפ ןטלַאהעג טָאה רע

 טשינ ןוא טזָאלראפ ןוא טנעלע טליפעג ךיז טָאה רע ,ערעווש

 .שואי ןוא גנושיוטנא ןייז ןטלַאהַאב טנעקעג

 טנוזעג ןייז .רערעווש א ןעוועג זיא בצמ רעטַאוװירפ ןייז ךיוא

 טקירדעג רעווש טָאה הסנרפ-תוגאד יד ןוא ןרָאװעג טריניאוו זיא

 לסיב א ןוא טקנעדעג םיא ןבָאה טניירפ עגלעצנייא רָאנ .םיא ףיוא

 טָאה ןליױּפ ןיא גנוגעווַאב עשיטסינויצרזעיגילער יד ןוא .ןפלַאהעג
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 םיובנירג קחצ*

 ךייז ןוטעג טָאה רע ,ןקנַאדרַאֿפ וצ ליפ יזא היא טַאהעג ךָאד

 ךָאנ םיא ןבָאה תוחוכ יד ןעוו טלָאמעד ריא ראפ טסניד ןסיורג

 | ,טגידעג

 טשינ טָאה ןוא ןלױּפ-תולג ןיא ןבילבעג רע זיא סָאװ רַאפ |

 ןא ווירב ענייז ןיא ןעניפעג רימ !לארשייץרא ןייק ןעוועג הלוצ

 ענייז זיולב טשינ ןענעז סע .הבושת עקיצרַאהנעּפָא ןא ןוא עיתמא

 ןבָאה סָאװ ,םינקסע עשיטסינויצ ליפ ןופ רעטרעוו יד רָאנ רעטױעוװ

 םעד ןוא גנוגעוואב רעד רַאפ סרעייז ןבעל עצנַאג סָאד טעמדיוועג

 ךיא ןצעזַאב וצ ךיז ןעוװעג הכוז טשינ ןוא דנַאל ןופ יובטיוא

 טָאה םיובנעסינ ןבעל רעייז ןופ עדנע םייב וליפא לארשי ץרא

 רע סָאװ רַאפ טגערפעג םיא טָאה סָאװ טניירפ א וצ ןבירשעג

 ןייק ךיז ראפ טשינ טעז רע זא ,לארשי-ץרא ןייק הלוע טשינ זיִא

 טסייו רע ןוא ןייז טשינ רע ןעק רערעל ןייק .בֹושי םעניא ץַאלפ
 ןופ רענייק .הנויח ףיוא ןענידרַאפ ןענעק טעװ רע ןענאוונופ טשינ

 "נָא ןא וצ ןגָאלשרעד טשינ ךיז ןבָאה םידימלת ןוא םירבח ענייז

 רע ןוא דנַאל ןיא עיצַאזינַאגרָא יחרזמ רעד ךיא שלעטש רעקידנעריפ

 ךיז טָאה ןדָאב רעד ןעו טייצ א ןיא ,תֹולג ןיא ןבילברַאפ זיא
 יד ןוא ןלױּפ ןיא ןױיי יד ןופ סיפ יד רעטנוא ןעלקַאװ ןעמונעג

 סָאװ ,סנעקלָאװ עצרַאװש טימ ןעקעדַאב ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןעלמיה

 ,ןברוח ןוא םערוטש טנַאזעגנַא ןבָאה

 םיובנעסינ קחצי יבר זיא ןעמוקעג זיא קילגמוא סָאד ןעוו ןוא

 ייברעד ןוא טיונ ןופ געוו םעד קלָאפ ןייז טימ ןעמאזוצ ןעגנַאגעג
 ןרָאװעג זיא סָאװ ,ָאטעג םעניא זיב ,ןייּפ ןוא רעגנוה ,גנורעד
 רעטנעזיוט רעטרעדנוה ראפ רעגַאליעיצַארטנעצנַאק רעקיליורג א
 ,ןדיי

 דנַאלסור טעיוװָאס ןייק ןיירא ןענעז סעדרָאה רעלטיה יד ןעוו
 ןטערטעגניירא םורא םישדח עקינייא ןיא זיא עקירעמא ךיוא ןוא
 ןיא ןוא ןלױּפ ןיא ,עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןענעז -- המחלמ רעד ןיא
 ןעוועג זיא לרוג רעייז .טלעוו רעד ןופ ןרָאװעג ןטינשעגּפָא עּפַארייא
 ןשיוצ ןעמוקעג טשינ ףליה וצ ייז זיא רענייק ןוא טע'מתחעג
 םוקמוא ןוא ןייּפ ףיוא ןרָאװעג טפשמראפ זיא סָאװ קלָאּפ ןייז
 רעיירטעג ןוא רעלעדייא רעד ,גָאט ןטצעל םוצ זיב ןעוועג רע זיא
 ןלױּפ ןיא םוטנדיי ןקיבױלג םענופ גיהנמ ןזוא רערעל
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 קאשטראק שונאי

 ,טימשדלַאג קירנעה ר"ר ןעוועג זיא ןעמָאנ רע'תמא ןייז

 ,עילימֲאֿפ רעשידיי רעטרלימיסא ןא ןיא ןריובעג

 טסייג םעניא -- רעשילױפ-שיטנַאמָאר א זיא םינַאדוװעסּפ רעד

 טמַאטש סָאװ ,ןעמָאנ ןקיזָאד םעד טימ .עיצידארט-החפשמ רעד ןוֿפ

 ןוא קלָאפ ןשילוּפ ןופ ןֿפמַאק יד ןופ תורוקפ עשירָאטסיה ןופ

 "טֿפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא ןיירא טימשלָאג זיא ,םירעיופ ענייז

 ןשיווצ ,טיוט ןייז טימ ןוא ,גנואיצרעד רעשידיי רעד ןוא טייקכעל

 יו טימ ןעמאהצ ןוא ןגיוצרעד טָאה רע סָאװ ףךעלרעדניק יד
 רָאֿפ טנעפעעג ךיז טָאה סע ןוא ןעמָאנ ןייז טקילייהעג רע טָאה

 ,ןדלעה ענייז ןוא קלָאֿפ ןשידיי ןופ םישודקה-לכיה רעד םיא
 ןענעז רימ ןעוו טימשדלָאג קירנעה טימ טנעגעגַאב ךימ בָאהיכ

 ףיוא ,טעטיזרערצטנוא רעוועשראוו רעד ןיא ןטנעדוטס עדייב ןעוועג

 ,טעטלוקַאפ רעשיניצידעמ רעד

 יד ןוֿפ רענייא ןיא קילעֿפוצ ןעמוקעגרַאֿפ זיא שינעגעגאב יד

 רעד רעביאנעגעק ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ סעינרעקוצ ערענעלק

 םיניגע ענעדײשרַאֿפ רעבוא טסעומשעג ןבָאה רימ ,טעטיזרשווינוא

 טעטיזרעוונוא רעד ןיא ןדיי ןופ םינינע יד ןגעוו ייז ןשיווצ ןוא

 -עגכ"רהד ןענעז ןטימשדלַאג ןוֿפ רעטרעװ יד .טלעוו רעד ףיוא ןוא
 ,טדערעג יו ןגיושעג רעמ בָאה ךיא .טָאּפש ןקיטפיג טימ ןעגנורד

 ךייר יד וצ טיײקמַאזקרעמפווא סיורג טימ טרעהעגוצ ךימ בָאה'כ
 זופ לעטשנָא םעד טכַאמעג טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןעגנוי םעד טָא ןוש

 זיא סע זא טסייוו סָאװ ,קיטקַארּפ ליפ טימ שטנעמ א ,ןטלא ןא

 ןשטנעמ סָאװ ןעמעלא םעד טימ המשנ יד ןרעטַאמ וצ יאדכ טשינ

 עטסוּפ ןוא שירַאנ ויא ץלא לייוו ,לאעדיא ןעמָאנ ןטימ ְןַא ןֿפור
 ןשטנעמ עגנוי סָאװ ,עקסאמ א ויא סע זא טסוװועג בָאה'כ .תומולח

 "ראפ וצ ידכ .,ןָא ןעוט סעילימַאֿפ עטרילימיסא ,עכעלגעמרַאֿפ ןופ
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 םיובנירג קחצי

 גנוצעשגנירג ןוא טָאּפש םעד ,תומשנ רעייז ןיא טייקטסוּפ יד ןקעד

 ןענעק טשינ רעיײז ףיױא ,הביבס רעטנעָאנ רנעגייא רעייז יבגל

 ערעייז ֹוצ ןרעטנענרעד ךיז ,םייה עקיטסייג א ךיז ראפ ןעניפעג

 רעייז קרַאטש יוזא לָאמא טצכעל סע עכלעוו ךָאנ ,ןסַאמ-סקלָאפ

 ערעסעב יד ייב ליטס רעכעלנייועג רעד ןעוועג זיא סע .המשנ

 ענעגייא טימ ןבָאה סָאוװ ,סעילימַאפ עכייר עטרילימיסא ןופ רעדניק

 רעכלעוו ןיא הביבס רעד ןיא שינעליופ יד טליפעג ןֹוא ןעזעג ןגיֹוא
 ןוא ןייש ןעזעגסיוא ךָאנ סע טָאה ךעלרעסיױא םגה ,ןבעל יז

 טבעלעג ןבָאה סָאװ םירבח עניימ ןוא רימ ףיוא ,ץנַאלג לֹופ
 ךיירפ רעד ןופ ןסָאנעג ןבָאה סָאװ ,תובהלתה ןופ טלעוו א ןיא
 טָאה סָאו ,םייה עקיטסייג עשידיי יד טקנעשעג יז טָאה סע סָאװ
 טייקניש רעצנַאג ריא ןיא יז רַאפ ןקעלפטנַא ןביוהעגנָא ךיז

 -נייא םענדָאמ א טכַאמעג ליטס רעקיזָאד רעד טָאה ,טכַארּפ ןוא

 -ניא ,תמא ,טָאה סע .ןגיוצעגוצ ןוא ןסױטשעגּפָא טָאה רע :קורד

 זיא סע רעבָא ,רעסייוו-ץלא רעטשרמולכ רעשיטּפעקס רעד טריגירט

 רעטָאּפש עקיגנוצ ףראש יד ףיוא תונמחר א ןעוועג ,קיטייצכיילג

 ,רעטסופ רעד ןיא ןעגנַאפעג ןעוועג ןענעז סָאװ ,רעכַאמ-קזוח ןוא

 .רערעייז טְלעו רעטקידיײלעגסױא ךות ןקיטסייג ןדעי ןופ

 ןבָאה רימ ןוא ןרָאי קעווא ענעז שינעגעגַאב רעקיזָאד רעד טניז

 -עלעג יד טָאהענ טשינ ןבָאה רימ ,טסייה'ס ,טנעגעגַאב טשינ ךיז

 עשיניצידעמ יד טזָאלראפ בָאה ךיא ,ןסעומשוצסיוא ךיז טייהנעג

 ןעועג ןיב ךיא .טצרא סלא טקידנעעג יז טָאה רע ןוא טעטלוקַאפ

 ןעועג זיא סָאװ םזיניצ ןופ טלעװ רעד ןיא ןוטעגניירא

 ןוא .ןטימשדלָאג ןופ ליפעג ןוא שינעטנעקרעד ןופ טייוו יוזא

 רעטריטנַאלַאט סלַא זיולב טשינ ןרָאװעג טנַאקַאב רע זיא םיצולפ
 ,דניק ןשידיי ןופ רעטכיד רעד סלא ךיוא רָאנ ,רעביירש רעשיליוּפ

 "רעד ךיז טָאה רע עכלעוו וצ ,"ךעלקעלורס, ןוא *ךעלעקשָאמ,, יד

 םעד זיב יײז ֹוצ ןדנובעגוצ ךיז טָאה המשנ ןייז ןוא טרעטנענ
 ,טױט םוצ ייז ןופ שארב ןעגנאגעג זיא רע ןעוו גָאט

 טנעקעג ,גָאנַאדעּפ א סאירוטַאנ ןופ ןעוועג זיא קַאשטרָאק
 םעד ןלייצרעד וצ ןעוועג זיא הטיש ןייז ,טלעוװ ןייז ןוא דניק סָאד

 -עגסיוא ןייק טשינ ןוא טלעוו רעשידניק רענעגייא ןייז ןופ דניק
 טָאה רע .טלעוו רעדמערפ א ןופ סעדנעגעל ןוא תוישעמ עטכַארט
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 רוד ןייפ ןופ

 יד רעכלעוו ןיא ,גנוטייצ-רעדניק א ןופ פיט םעיינ ַא ןפַאשעג

 ןוא ןרעלק ייז סָאװ םעד ןגעװו ןביירש ןיילא ןגעלפ רעדניק

 ץלא ןגעוו ,ןעגנובערטש ןוא ןשינעפרעדַאב ערעייז ןגעוו ,ןטכַארט

 שירעדניק רעייז טבעלעגטימ טָאה רע ,ןרעה ןוא ןעעז ייז סָאװ

 סעּפע רעדניק יד וצ ןגנערבוצניירא טשינ טיחעג ךיז ןוא ןבעל

 געװ א ןענופעג טָאה רע .ענעסקַאװרעד יד ןופ טלעוװ רעד ןופ

 סױרג טימ ןעגנַאגעגכָאנ ייז זיא ןוא תומשנ עשרעדניק יד וצ

 ןיא רע .טניירפ ןוא רעטָאפ א ,רבח א ןוא רעיצרעד א יו ,עביל

 ןיא ןגעװ עיינ טנעפעעג טָאה סָאװ רענייא יו ןרָאװעג טנַאקַאב

 ,גנואיצרעד רעד

 טנעיילעג לָאמַא ,םוָר ןייז ןגעוו טרעהעג ךיא בָאה ןטייוו ןופ
 ךָאנ טשרע .טעברא-סגנואיצרעד ןייז ןגעוו ןעגנולייצרעד ענייז

 ןופ ךורבסיוא םעד ברע .טנעגעגַאב רעדיוו ךיז רימ ןבָאה ןרָאי

 טָאה עשראוו ןיא ןלייוו ןיימ תעב ,המחלמיטלעוו רעטייווצ רעד

 ןגעו ךיז ןטלַאה וצ הצע ןא רימ טימ ידכ ,טכוזַאב ךימ רע

 סָאד ןעועג טַאהעג ןיוש טָאה רע .לארשי ץרא ןייק הילע ןייז

 ןענעק ,םיצובק יד ןופ םענייא ןיא טייצ עצרוק א טבעלעג ,דנַאל

 עשילרעטסיוא ןוא ענעדיישרַאֿפ יד ןעמוקַאב ביל ןֹוא טנערעלעג

 טימ ,טלייצרעד רימ טָאה רע .ייז ןיא טנעגעגַאב'מ סָאװ ןּפיט

 ,ןטלַאהַאב וצ טימַאב ךיז טָאה רע סָאװ טייקידוועמעש רעסיוועג א
 םעגעגעלענּפָא ןא ןיא ץעגרע ןצעזאב ֹוצ ךיז העדב טָאה רע זא

 -ײטַאב טשינ ךיז ליוו רע .ןבעל םאזנייא ןא ןריפ ןוא ץובק ןטייוו

 "רעד רעד ןיא טשינ ךױא ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג םעניא ןקיל
 ךיז ןרעטייורעד ,ןיילא ןייז לױו רֹע .רעדניק יד ןופ גנואיצ
 ךיז ןענעק ןוא ןענרעל ,ןריוורעסבא ,ןבעל םענופ שיורעג םענופ

 ץלא טגָאזעגוצ םיא בָאה'כ .המשנ רנעגייא ןייז טימ ןסעומשסיוא

 ֿבױהנָא ןעוועג זיא סָאד רעבָא .הילע ןייז ןלייאוצוצ ידכ ןוט וצ

 -ָאטַאמ יד ךיז ןבָאה רעבמעטּפעס ןטשרע םעד ןוא 1929 טסוגיוא

 -עגנייא ןוא ןלױּפ ןייק ןסירעגניירא סענָאלָאק עשטייד עטרדיזיר

 זיא קַאשטרָאק .געט עטלייצעג ןופ ךשמ ןיא דנַאל סָאד ןעמונ
 הבשחמ רעד ףיוא ןעמוקעג טשינ םיא ןיא'ס ,ןלױּפ ןיא ןבילבעג

 הלוע ןבָאה ערעדנא ןעוו ,1940 רָאי ןיא ,טלָאמעד ןייז וצ הלוע

 "םימותי ןייז טימ ,רעדניק ענייז טימ ןבילבעג זיא רע .ןעוועג

 ייז ןוא ייז טימ טבלעג טָאה רע .סַאג אנלַאמכָארק רעד ףיוא םייה
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 םיובנירג קהחצי

 רעבָא ,ןבעל ןקיזָאד םעד ןופ םיטרפ יד טשינ ןעק ךיא ,טצישַאב

 ןיא ןעזעגסיוא טָאה סע יװ ןלעטשוצרָאפ ךיז רעווש טשינ זיא סע

 ןדיי סָאװ ,גנורעדינרעד ןוא ןייּפ ,רעגנוה ןופ ןרָאי יד

 טָאה קַאשטרָאק ,גנוטכינרַאפ רעייז ראפ ךָאנ ןטילעגנָא ךיז ןבָאה

 ,רעטָאפ א ייז רַאפ ןעוועג ,ךעלרעדניק ענייז רעביא טכַאוועג

 סָאד ןעמוקעג יא סע !יב .,רעצישאב ןוא רבח א ,רעדורב א

 יד ןעמוקעג זיא סע .גנוטכינרַאפ ןופ רָאי סָאד ,1942 רָאי

 ּוװ ,םייה םימותי ןופ רעדניק יד ףיא ,רעדניק יד ףיוא ייר

 טנעקעג ךיז טָאה רע ,רעיצרעד ןוא רעטייל ןעוועג :זיא קַאשטרָאק

 טָאה רע .טלָאװעג טשינ טָאה ןוא ,טלייצרעד טָאה'מ יו ,ןעװעטַאר
 עטריפעג טױט םוצ ענייז ןזָאלרַאפ טנעקעג טשינ .;טלָאװעג טשינ

 רע טָאה טנַאה ןייא ןיא ,ייז ןופ שארב ןעגנַאגעג ,ךעלרעדניק

 טריפעג טנַאה רעטייוצ רעד טימ ןוא דניק קנארק א ןגָאוטעג

 עלא ,יײז ךָאנ ןוא ,םיא ןבעגנ ןעגנאגעג זיא סָאװ דניק ןיילק א

 טשיגנ טָאה רענייק ,ּפעק שנעביוהעגפיוא טימ ,רעדניק עקירביא

 רערעל רעייז ןעוועג זיא ייז טימ לייוו .טגָאלקעג טשינ טנייוועג

 "ישאב ןוא רַאּפשנָא רעד ,טגיירפ ןוא רבח רעייז ,רעיצרעד ןוא
 | | | 0 / ,רערעייז רעצ

 טריפעג ייז ןבָאה סָאװ ןענַאגַאװ יד וצ ןעגנַאגעג ייז ןענעז יוזא

 "ביק ענייז טריפעגניירא רעירפ טָאה קַאשטרָאק .עקנילבערט ןייק

 ףענייא ,רעטצעל רעד ןיילא ןיירא זיא ןוא ןָאגאוו ןיא ךעלרעד
 טוװרּפעג טונימ רעטצעל רעד ןיא טָאה ריציפַא רעשטייד א

 טליפעג ךיז טָאה קַאשטרַאק ,ןעװעטַאר ךיז לָאז רע םיא ףיוא ןקריוו

 ןוא רעטרעוו-לדיז טימ ריציפָא םעד טרעפטנעעג ןוא טקידיײלַאב

 ןוא ןָאגַאװ ןופ ךעלפערט יד ףיוא ףיורא זיא רע .גנוטכַארַאפ

 ןעזעג טשינ םיא ןעמ טָאה רעמ .,ןדנווושראפ
 ךָאנ ףיורא טייג סָאװ קַאטשרָאק ןופ דליב עקילייה סָאד טָא

 קיבייא ףיוא טעוװ ןָאגַאװ-טױט םעניא ךעלרעדניק עקניניילק ענייז

 ;קלָאפ ןשידיי ןופ ץרַאה םעניא ןרעוו טצירקעגנייא
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 ךילרע קירנעה

 עקיטכיל .דַארגָארטעּפ ןיא 1917 לירּפַא ןיא טריסַאּפ טָאה סָאד

 "ור רעד ןופ ןוחצנ ןכָאנ געט עקינייוו עקינעי ןעוועג ןענעז געט

 ,טכַאמ עשיטסירַאצ יד ןֿפרָאװעגמוא טָאה סָאװ ,עיצולָאװער רעטיס

 ףױא הנתמ ַא טיירגעגוצ טָאה גנוריגער עשיסור עקילייווטייצ יד

 יטכער יד טכַאמעג לטב טָאה יז :ןדיי עשיסור יד רַאֿפ חספ
 ףשמ ןיא טלעמַאזעגנָא ךיז ןבָאװ סָאװ ,ןדיי ןגעק ןעגנוצנערגַאב

 יד דנַאלסור וצ ןרָאװעג ןסָאלשעגנָא ןענעז סע טניז ןרָאי ןופ

 ילעפַאב רעשידיי רעסיורג א טימ ןטיבעג-ץנערג עשיליוּפ חרזמ

 רעדניק יד ןוֿפ רַאצ רעדעי סָאװ ןינב רערעטצניפ רעד טָא .גנורעק
 קיסיילפ ךיז טָאה עטייווצ יד אנירעטַאקעי ןופ רעדניק-סדניק ןוא

 רעגנאל א ןיא ןרעטיירבוצסיוא ןוא ןרעסערגרַאֿפ וצ םיא טימַאב

 ןצנַאגניא יא ,רָאי קיצעביז ןוא ףניפ טרעדנוה ןופ הפוקת

 -סגנוקיטכערַאבכיײלג םעד ךרוד גָאט ןייא ןיא ןרָאװעג טרעטעמשעצ

 ירלָאּפ רעד .חספ רַאֿפ ,ןרָאװעג טכעלטנפערַאֿפ זיא סָאװ ץעזעג

 ןסָאלשַאב טלָאמעד טָאה ןטַאטוּפעד עמוד יד ייב טעטימָאק רעשיט

 "טייצ רעד ןופ רעטסינימ"רעימערפ םוצ רעײטשרַאֿפ ענייז ןקיש ֹוצ

 ,רעטעברא יד ןופ טָאר ןופ םוידיזערפ םוצ ןוא גנוריגער רעקילייוו

 ןרָאװעג רעקרַאטש זיא סע טכַאמ סנעמעוו ,ןטַאדלַאס ןוא םירעיופ
 יטימ יד וצ ןרעהעג ֹוצ היכז יד טַאהעג בָאה'כ ,גָאט וצ גָאט ןופ

 ןופ רעײטשרָאֿפ סלא סיוא טזיױו ,עיצַאגעלעד רעד ןופ רעדילג

 "םוידיזערפ םעניא ןעגנַאגעגניירא ןענעז רימ .ןדיי עשיליוּפ יד

 רעטכעט יד ראפ לוש יד ןעמונרַאֿפ טָאה סָאװ ,טַאר םענופ רעמיצ

 ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאװ ,לעדַא ןשיסור םענופ

 ,?טוטיטסניאדינלָאמס,
 ןעגנוטייצ טימ טקעדאב ןעוװעג זיא סָאװ שיט ןגנאל א ייב

 עטקירדוצ טימ ןעוועג לופ ןענעז סָאװ סרעכעב-שא ,ןריּפַאּפ ןוא
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 םיובנירג קחצי

 יד ןענַאטשעג ןענעז .װ .א .א רעזעלגיייט עקידייל ,ןטערַאגיצ
 ייז ןשיווצ ,עזדיכעשט ייז ןופ שארב ןוא םוידיזערּפ ןופ רעדילגטימ

 ןופ ךָאנ טנעקעג בָאה ךיא ןעמעוו ,ךילרע קירנעה ןענַאטשעג זיא

 ןעװעג זיא רע ."דנוב , ןופ רעריפ יד ןופ םענייא יוװ ,עשראוו

 ינב , יד ןופ ,ןילבול ןיא ןטסינויצ עטצלע יד ןופ םענייא ןופ ןוז א
 ןופ םענייא ןופ רעגָאװש א ,ווָאנבוד ןועמש ןופ םעדייא ןא ,"השמ

 רעשיטסינויצ רעד ןיא ןוא טעטיזרעווינוא רעד ןיא םירבח עניימ

 יראוו ןיא טנעגעגַאב ךיז ןבָאה רימ ,ןטנעדוטס יד ןשיווצ טעברא

 טא ןיא ןעזרעד םיצולּפ םיא ךיא בָאה טָא ןוא ןטלעז רעז עש
 םעד ןוא סעדייר-סגנוסירגַאב יד תעב .טנעמָאמ ןשירָאטסיה םעד

 ,םינפ ןייז ןופ ןגױא יד ןעמונענּפָארַא טשינ ךיא בָאה רעפטנע

 טנעמָאמ ןקיזָאד םעד ןיא .טרירטנעצנָאק ןוא טסנרע ןעוועג זיא סע

 גנוביוהרעד ןוא ,הילע ןופ טנעמָאמ א זיא סע :טכַארטעג ךיא בָאה

 ןשידיי ןופ רעיײטשרָאּפ יד ןקנַאד טָא ."דנוב , ןופ רעריפ םעד רַאפ

 ,דנַאלסור ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןטקינײארַאֿפ ןופ רעריפ יד קלָאפ
 -געקירד רעד ןכערבעצ רַאפ ,"דנוב , ןופ רעריפ יד ךיוא ייז ןשיווצ

 ןיא ןדיי יד ףיוא טקירדעג טָאה סָאװ ,ךָאי ןכעלדנעש ןוא ןקיד

 יד ןרָאװעג םייוקמ זיא סע ,רָאי טרעדנוה ייווצ טעמכ ןופ ךשמ

 טעװ ןדיי עשיסור יד ןופ גנואיירפַאב יד זא ,"דנוב, ןופ האובנ

 רעד ןיא ןגיז טעװ סָאװ טַאירַאטעלָארּפ ןופ טנעה יד ןופ ןעמוק

 ץַאלּפ םעד ןעמונרַאפ טָאה "דנוב , רעד רעכלעוו ןיא ,עיצולָאװער
 ,םיא טרעהעג סָאװ

 קירנעה ןופ ליפעג סָאד ןעוועג ךיוא זיא אזא זא ,רעכיז ןיב'כ

 קילב םענופ ןענַאטשרַאפ סע ךיא בָאה יוזא ,סנעטסקיגעוו ,ךילרע

 ,סייוו רעוו .טכיזעג ןייז ףיא ענימ רעד ןופ ,ןגיוא ענייז ןופ

 ,ןבעל ןייז ןיא טנעמָאמ רעטסכעלקילג רעד ןעוועג סע זיא רשפא

 טקישעג זיא ךילרע ,טרעקעגקירוצ רעמ טשינ ךיז טָאה טנעמָאמ אזא

 ןטַאדלָאס ןוא םירעיופ ,רעטעברא יד ןופ טַאר םעד ךרוד ןרָאװעג

 סָאװ ןוא דנַאלסור ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא ןעוו ,דנַאלגנע ןייק

 -רעביא רעשיטסיװעשלָאב רעד ראפ געט יד ןיא ןוטעג טָאה רע
 -ַאב טשינ םיא בָאה'כ .טשינ ךיא סייוו --- םעדכָאנ ןוא שינערעק

 ױרלא רעד וצ ןעגנוטיײרַאברָאפ יד ןופ געט יד ןיא ןליפא טנעגעג

 .ץנערעפנָאק רעשידיי רעשיס
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 רוד ןיימ ןופ

 ןבָאה רעדיוו ןוא ,ןליוּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ עדייב ןענעז רימ

 םעד ןגעק רענייא סעיציזָאּפ ףמַאק יד ףױא טנעגעגַאב ךיז רימ
 טָאה רע יוװ ,קיטילָאּפ עשידנוב יד טצעזעגרָאפ טָאה רע .,ןרעדנא

 -ָאװער ןוא קיטילָאּפסַאלק עקיסיואכרוד .דנאלסור ןיא טריפעג יז

 -ַאגרָא וצ ווורפ ןדעי טפמעקַאב טָאה רע ,םזילאיצָאס רערענָאיצול

 .ץוביק ןלַאנַאיצַאנ ןכעלטייהנייא ןא יװ ןליוּפ ןיא ןדיי יד ןריזינ

 רעד ןגעק טפמעקעג רע טָאה "דנוב, ןופ עיצידַארט רעד יירט

 יָאזיא רעד וצ םעד ךרוד ןפלָאהעגוצ טָאה ןוא ?טייקידלארשידללכ,

 םעד טָא ןשיװצ .טַאיראטעלָארּפ ןשידיי ןטריזינַאגרא ןופ גנוריל

 גנוניימ ןייז טול זיא הכולמ רעשיליוּפ רעד ןיא טַאירַאטעלָארּפ

 רעבָא רַאפרעד .הציחמ עלַאנָאיצַאנשידי םוש ןייק ןעוועג טשיג
 עלא ןופ גנוקינייאראפ ַא וצ ךעלרעהפיואמוא טבערטשעג רע טָאה

 מצָאס ןכעלטייהנייא ןא וצ הכולמ רעשיליופ רעד ןיא רעטעברא

 ןופ טיײקטנעָאג יד טכוזעג טָאה רע .חוכ ןרענָאיצולָאװער-שיטסילַא
 וצ טרעהעגפיױא טשינ רע טָאה קיטייצכיילג רעבא ,09,9 רעד

 זיא סָאװ ,קיטילָאּפ עש'הכולמ ןוא עשיטסילַאיצָאס ריא ןריקיטירק

 רערענָאיצולָאװער ןופ טייוו ןוא קידחרשפ ןעוועג גנוניימ ןייז טיול

 ןריפ ףראד ײטרַאפ עשיטסילַאצַאס עטכע ןא עכלעוו ,קיטילָאפ
 טשיג ןרָאי עטצעל יד ןיא ךיז רע טָאה קיטירק רעקיזָאד רעד ןיא

 ןגעק ,סעקיוװעשלָאב יד ןופ הטיש רעד וצ טרעטנעגרעד לָאמנייא

 רר רעד ןופ דאירעּפ ןטשרע םעד ןיא טפמעקעג טָאה רע עכלעוו
 גנואיירּפַאב רעד ךָאנ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןוא עיצולָאװער רעשיס

 -לָאב יד וצ "דנוב , ןוֿפ טפאשרענגעק יד זיא סלַאפנעדעי ,ןליוּפ ןופ

 עריא סָאװ ,.ס.פ.פ יד דצמ יווװ עקרַאטש אזא ןעוועג טשינ סעקיוועש

 ףױא רָאנ עשישסילאיצַאס זױלב טשינ ןעװעג ןענעז ןעוויטַאמ

 יד טָאה "דנוב  ןופ גנללעטש רעד טָא ץָארט ,עלַאנַאיצַאנ-שילױּפ

 ךישרעטנוא ןייק טכַאמעג טשינ ןליוּפ ןיא ייטרַאּפ עשיטסיגומָאק
 עלא ."רנוב, ןופ םיקידצ יד ןוא .ס.פפ ןופ םיעשר יד ןשיווצ

 זױלב .ףעטערַאפ-לאיצַאס ןגיוא עריא ןיא ןעוועג ןענעז ןעמזוצ

 עשידיי יד ןבָאה המחלמיטלעוו רעטייווצ רעד רַאפ הפוקת רעד ןיא

 ןטַאדידנַאק עשידנוב יד ןציטש ֹוצ ןעגנוזייוונָא ןעמוקַאב ןטסינומָאק

 "דנוב, םעד טכַארבעג ןבָאה גנורעדנע יד טָא ,ןלָאװיטָאטש יז ייב
 רעריפ יד סָאװ תונוחצנ ,ןלאוו עקיזָאד יד ןיא ענייז תונוחצנ בור םעד

 ןוא ייז טימ ןעמיראב ֹוצ ךיז טרעהעגפיוא טשינ ןבָאה "דנוכ , ןופ
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 םיוכנירג קחצי

 סלא ייז ןנעקרענָא וצ גנורעדָאפ רעייז ראפ טנורג א ייז ןיא ןעזעג
 ערעייז עציטש יד רעבָא .ןליוּפ ןיא ןדיי עלא ןופ רעייטשרָאפ יד
 יד ןופ גנואיצַאב יד טרעדנעעג טשינ ןבָאה ןטַאטלוזער עריא ןוא
 ."דנוב, םֹוצ סעקיװעשלָאב

 זיא ,ןלױּפ טצעזַאב ןבָאה סעדרָאה-רעלטיה יד ןעוו געט יד ןיא
 טרָאד סָאװ ,ןטיבעג-ץענערג עשיליוּפ-חרזמ יד ןיא ןפָאלטנא ךילרע
 יד רַאפ שינעטלעהאב א ןעניפעג וצ טּפָאהעג ןדיי ןסַאמ ןבָאה
 ןיירא זיא דנַאברַאפױטַאר ןופ רעטילימ סָאד ןעוו .סיצַאנ עכיירגיז
 ךָאנ טימ ןרָאװעג טריטסערא ךילרע זיא ,ןטיבעג עקיזָאד יד ןיא
 ןפרָאװעג ייז ףיוא טָאה טכַאמ עיצַאּפוקָא יד סָאװ ,םינקסע ךסַא
 "רעטנוא ןייק טכַאמעג טשינ טָאה ,טכַאמ-עיצַאּפוקָא יד ,יז .דשח א
 ןשיוװצ ךיוא רָאנ ,ס.פ.פ ןוא ?דנוב, ןשיווצ זילב טשינ דיש
 "רעגריב יד ןופ ןשטנעמ ענעעזעגנָא םתס ןוא םינקסע עשיטסינויצ
 ,גנוניימ רעייז טול ,ןענעז עלא ,ןזיירק עכעלגעמרַאּפ ןוא עכעל
 וא רעטעברא יד ןופ טפַאשרעה רעד ראפ ךעלרעפעג ןעוועג
 .הכולמ רעד ןיא םירעיופ

 ןוא דנַאלשטיײד ןשיוװצ המחלמ יד ןכָארבעגסױא טָאה סע ןעוו
 יד ןשיװצ ךַאמּפָאםולש א וצ ןעמוקעג זיא סע ןוא דנַאלסור
 טיײרפַאב רעטלא רבח ןייז ןוא ךילרע זיא ,ןליוּפ ןוא ןטעיװָאס
 ןבָאה טייצ רענעי ןיא .רעגריב עשיליוּפ ערעדנַא ןשיוצ ןרָאװעג
 םעד טיפ טצונַאב טשינ ךָאנ ןצנַאטסניא-טכַאמ עשיטעיווָאס יד ךיז
 -חרזמ עטצעזַאב ייז ךרוד יד ןופ רעניווװנייא עלא זא טנעמוגרא
 ןבָאה סָאװ םיטילפ עשידיי עלא ךיוא יװ ,ןטיבעג-ץענערג עשיליֹוּפ
 שיטַאמָאטױא ןבָאה ,1941 רעבמעוָאנ 29 ןראפ ןענופעג טרָאד ךיז
 ןופ טפַאשרעגריב עשיליוּפ יד .טפַאשרעגריב עשיטעיווָאס ןעמוקַאב
 ,קפס ןיא ןרָאװעג טלעטשעג טשינ ללכ זיא רעטלא ןוא ךילרע
 ןופ טפַאשרעגריב עשיליוּפ יד ןרָאװעג טנעקרענָא זיא'ס יװ טקנוּפ
 יד ןוא תוסיפת יד ןופ ןרָאװעג טיירפאב ןענעז סָאװ ןדיי ןסַאמ
 ןביױהעגנָא טָאהמ ,רעמ ךָאנ :ןרעגַאל-טעברא ןוא עיצַארטנעצנָאק
 זא ןגָאלשעגרָאפ םיא טָאה'מ ןוא ןכילרע טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא
 .טַאר ןשיטסישַאפ-יטנא ןשידיי ןופ שארב ןלעטש ךיז לָאז רע

 טָאה'מ ןעוו טייצ א דנַאברַאפןטַאר ןיא טלָאמעד ןעוועג זיא סע
 רערָאג רעד ףיוא טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעד וצ ןגעוו טכוזעג
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 רוד ןיימ ןֹופ

 ףורֿפוא רעטשרע רעד ןרָאװעג טכעלטנעפעראפ זיא סע .טלעוו

 טָאה סָאװ ,קלָאפ ןשידיי םוצ דנַאברַאפױטַאר םעניא ןדיי יד ןופ

 טלעו רעד ףיוא םיצובק עשידיי עלא ןיא טשור ןסיורג א טכַאמעג

 ענייז ןכילרע ןסעגרַאפ ןַאד טָאה'מ ,לאושייץרא ןיא ךיוא ןוא

 םעניא דילגטימ-םוידיזערפ א ןעוועג זיא רע ןעוו ,םיאטח עקילָאמַא

 טָאװ "דנוב ןיא ענייז טפַאשרעריפ יד ! טַאר"רעטעברא ןטשרע

 ,הלוגס עטוג ַא רַאפ ןטלַאהעג טייצ רענעי ןיא ,סיוא טזייוו ,ןעמ

 -רַאפ יד ןיא ןדיי יד ןופ רעצרעה יד ןעניוועג וצ חוכב זיא .טָאװ

 ןעוועג טשינ ללכ זיא "דנוב , ןופ העפשח יד וװ ,ןטַאטש עטקיגייא

 | : .,עגיילק ןייק

 טָאה רע ,גָאלשרָאפ ןקיזָאד םעד וצ ןעוועג םיכסמ טָאה ךילרצ

 טָאה רע ןעגנוגנידאב א ראפ סָאװ ,ןעגנוגנידַאב טלעטשעג רעבָא

 ןטַאטלוזער יד .ןסיו טשינ ןלעװ ןוא טשינ רימ ןסייוו ,טלעטשעג

 :עטכעלש רעז ןרעטלַא ןוא ןכילרש רַאפ ןעוועג ןטנעז רעבָא ערעייז

 טרעלקרעד ןענעז ייז ,ןרָאװעג טריטסערא רעדיוו עדייב ןענעז יז

 "רעביא ןוא רעגריב עשיטעיווָאס ראפ ,ןליוו רעייז ןגעק ןרָאװעג

 יוװ .סגעכערברַאפ עשיטילַאּפ רַאפ טכירעג םוצ ןרָאװעג ךבשגעג

 ןרָאװעג טקידלושַאב ייז ןענעז ,ןרָאװעג טנַאקַאב רעטעּפש זיא סע

 ןטַאר ןופ ןדָאש םוצ טכַאמירעלטיה רעד טימ ןטפַאשנעק יא

 יעּפעט א רַאפ רעטילימ ןשיסור ןשיווצ עיצַאטיגא ךוא דנאבראפ

 רָאג ןסייוו רימ זא ,ךיז טייטשראפ .דנַאלשטיײד טימ םולש ןטאר

 דיולב ןסייו רימ ,טכירעג ןיא סעצָארּפ ןופ ףיולראפ ןגעוו טשינ

 'טריפעגסיוא ךיילג זיא סָאװ ,לייטרוא-טיוט א -- ןידיקסמ םשד

 | - | ,ןלָאוװעג

 סעידעגַארט עטסקילױרג יד ןופ ענייא זדנוא ראפ ןבָאה :רימ

 א ןופ ךשמ ןיא זיא סָאװ ,ייטרַאפ עשיטסילַאיצָאס עשידיי א ןופ

 ,ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס-שידיי עקיצנייא יד ןעוועג הפוקת  רעגנאל

 סָאװ הטיש ענעי טסייה'ס ,םזייתולג ןופ ןָאפ יד ןגָארטעג טָאה סָאװ

 םויק ןראפ םֶרָאפ עלאער עקיצנייא יד זיא תולג רעד זא טלַאה

 יפױרא טָאה סָאװ ײטרַאּפ א .טלעװ רעד ףיוא קלָאפ ןשידיי ךופ

 .ןביילב טעװ סָאװ ,קלָאפ ןשידיי ןופ ןעגנונפָאה-הלואג שלא טגיילשג

 ןרענָאיצולָאװער ןוא ןשיטסילאיצַאס םעד ףיוא ,תולג ןיא דימת

 רעד ןיא ןוא ,עיצולָאװער רעד ןיא גיז ןייז ןוא טַאירַאטעלַארּפ



 םיובנירג קחצי

 טָאה טָא ןוא ןפַאש טעװ רע סָאװ טפַאשלעזעג רעשיטסילַאיצָאס
 טרָאד ,דנַאלסור ןיא אקווד ןוא טגיזעג טַאירַאטעלָארּפ רעקיזָאד רעד
 יױזא ןעוועג זיא םיגיהנמ ענייז ןוא "דנוב, ןופ לײטנָא רעד ווו
 עקיזָאד יד ןוא ,ריא ןיא עיצולָאװער יד ןטיירגוצ םייב סיורג
 ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ ןירעייטשרָאפ עקיצנייא יד ,ײטרַאּפ
 ןוא ,טרָאד טנָארפףמַאק ריא ןוָאלרַאפ טזומעג טָאה דנַאלסור
 ףרַאד'מ ווו ,תונידמ עזאושזרוב ןיא שינעטלעהַאב ןוא ץוש ןכוז
 "ַארט רעשיסור רעד טול ,טעברא עצנאג יד ןבױהנָא יינספיוא
 רעד סָאװ ,םזילאיצָאס ןרענָאיצולָאװער םענופ גיז ןראפ ,עיציד
 עידעגַארט יד טָא .ץענערג א ןָא יירטעג טנידעג םיא טָאה "דנוב;
 ןטימ רבח ןייז ןוא ןכילרע ראפ טקידנעראפ ךיז טָאה "דנוב, ןופ
 טריפעגסיוא זיא סָאװ ,טכירעג ןשיטסילַאיצָאס ןופ לייטרוא-טיוט
 הכולמ רעשיטסילַאיצָאס רעקיצנייא רעד ןופ טַארַאּפַא ןכרוד ןרָאװעג
 ליורג יד ןכיירטשוצרעטנוא רעמ ךָאנ ידכ ןוא .טלעוו רעד ףיוא
 ןרָאװעג טכעלטנעפערַאפ לעיציפָא זיא ,עידעגַארט רעד טָא ןופ
 ירַאפ-טַארַאפ רַאפ ןרָאװעג ןבעגעגסיורא ןיא לייטרוא רעד זא
 "ָאס ןגעק זיולב טשינ ,טַאירַאטעלָארּפ ןגעק זױלב טשינ ןכערב

 רעשיצַאנ רעד טימ ןפמעק סָאװ יד ןגעק זיולב טשינ ,םזילַאיצ
 ,קלָאפ ןשידיי ןגעק ןכערבראפ-טאראפ א ראפ ךיוא רָאנ ,תועשר
 רעלטיה ךרוד טעליוקעגסיוא ןוא טעדרָאמעג ןרעוװ ןסַאמ ענייז סָאװ

 ןכילרע ןופ םיפוג יד ןטױט םוצ בָאגוצ סלא .טכענק ענייז ןוא
 ערעייז ךיוא ןטיױט וצ ווורּפ א ןרָאװעג טכַאמעג זיא ןרעטלא ןוא

 רעריפנא סלא ןעקנעדנָא רעייז ףיוא קעלפ א ןפראוו וצ ,תומשנ
 ןענעק טשינ לָאמנייק טעוו'מ סָאװ קעלפ א ,ןדיי ןוא רעטעברא ןופ
 ןבעגעגסיורא לייטרוא םעד ןבָאה סָאװ ,יד ןעניימ סע יװ ,ןשיוװּפָא
 | .,טריפעגסיוא ןוא

 ךשטנעמ ליפ ָאד ןנעז דנַאש ןוא רעצ ןסיורג רעזדנוא וצ

 .ןופ םיטש יד ןכאמ ליטש ןוא ןקיטשרעד וצ ךיז ןעימַאב סָאװ
 םעד ןכַאװשּפָא סע טעו רעמָאט ,קערש בילוצ ,טולב םנעסָאגרַאפ

 "טיה רעד ןגעק רעווש ךיז טלעגנַאר סָאװ הנידמ רעד ןופ חוכ
 .ןעמ טָאה סערעטניא-ללכ םענופ ןברק א ןיא ,עירָאברַאב רעשירעל

 ."דנוב, ןצנַאג םעד ןוא ןרעטלא ןוא ןכילרע טלעדנַאװרַאפ:

 יד ןוֿפ רענייא ,ןמעדעמ ןופ רעטרעוװ יד ךָאנ ןקנעדעג רימ
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 םיובנירג קחצי

 עשידיי סָאד זא ,1905 ןיא ןמָארגָאּפ יד תעב ,"דנוב , ןוֿפ רעדיפ
 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ רעדער יד ףיוא למיוב-רימש זיא טולב

 סע זא ,קנַאדעג ןפיוא ןעמוקעג טשינ ןמעדעמ זיא'ס ,עיצולָאװער

 ןופ טולב סָאד ןרעוו ןסָאגרַאפ טעװ סע ןוא גָאט א ןעמוק טעוו

 ךיז ןבָאה סָאװ סָאװ יד ןופ טנעה יד ךרוד רעריפ עשידנוב
 עשידיי יד ןופ טולב םעד קנַאד א ךיוא גיז רעייז וצ ןגָאלשרעד
 "ָאװער יד ןופ ןטכַאלש יד ןיא ןרָאװעג ןסָאגרַאֿפ זיא סָאװ ןסַאמ

 טציא ךיוא טגַאװעג ,םעדעמ ,רע טלָאװ יצ ,ייז בילוצ וזא סשיצול

 זיולב ךיוא זיא ןכילרע ןוא ןרעטלַא ןופ טולב סָאד זַא ,ןגָאז ֹוצ

 ! עיצולָאװער רעשיטסילאיצָאס רעד ןופ רעדער יד ראפ לייא-רימש
 ,לפייווצ ךיא 1 ןיד םעד ןעוועג קידצמ לָאמ סָאד ךיוא רע טלָאװ יצ
 ,תולטבתה ןופ הגרדמ רעכױה אזא וצ טכיירגרעד טלָאװ רע יצ
 טציא קסוע ןענעז ןידהיקודיצ םעד טָא ןיא .הענכה ןוא ןברק ןֹופ

 ןוא לוספ ןעוועג דימת זיא םזילאיצָאס רעייז סָאװ יד ,ערעדנַא
 ענייז ןוא "דנוב ןופ ןגױא יד ןיא םגפ ןסיורג א טַאהעג טָאה
 "קודיצ רעד זא ,ןשטנעמ עקיזָאד יד טָא ןעניימ טנייה ,רעריפ
 ערענָאיצולָאװער ע'תמא ןופ הגרדמ רעד וצ ןביוהרעד ייז טעוו ןידה
 ןענעז זדנוא רַאֿפ ,ןייגטימ טשינ ייז טימ ןלעוװ רימ ,ןטסילַאיצָאס

 י"יקולח עפיט עלא ץָארט ,תונברק עקילייה רעטלַא ןוא ךילרע
 ןשיגארט ןופ תונברק ,זדנוא ןשיװצ ןעװעג ןענעז סָאװ תועד

 קלָאפ א ןופ ,תולג ןיא טמַאזניײארַאפ זיא סָאװ קלָאֿפ א ןופ ,לרוג

 ןקידײטרַאפ ןוא ןציש וצ ייז טייקכעלגעמ ןייק טשינ טָאה סָאװ
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 רעפיש קחצי ר"ד

 ןכאמ ןצ טלֹוב שינעפרעדַאב עשילעז א רימ ראפ זיא סע
 יד ןופ בור רעד עכלעוו ףיוא ,קרעוו סרעפיש ןיא ןטייז עסיוועג
 ןבָאה יז אקווד ןוא ,טלעטשענּפָא טשינ ךיז ןבָאה ענייז םידיפסמ
 רעפיש קחצי ןופ קרעוו ןוא ןבעל ןפיוא םתוח רעייז טגיילעגפיורא
 סיֹוא טלַאפ הפוקת רעקיזָאד רעד ןיא .הפוקת רעוועשראוו ןייז ןוא
 ןופ ןטיבעג עלא ףיוא טירשרָאּפ ןוא טייקרַאבטכורפ ,גנואילב יד
 ןוא טנַאלַאט ןייז טלָאמעד ןרָאװעג ףייר זיא סע .טייקיטעט ןייז
 ענייז טריזילָאטסירקסױא ךיז ןבָאה סע ,רעקירָאטסיה סלא גנובַאגַאב
 רעכעלמיטסקלַאֿפ רעד ןצנַאג ןיא טקרַאטשעג ןוא ןעגנואיושנָא
 | .טנעמלע רעשיגָאלָאעט טשינ ,רעכעלטלעוו

 ןשיגָאלָאעט א ןבָאה רעקירָאטסיה ערעזדנוא ןופ בור רעד = |
 ןליפא .ייז וצ עטנעָאנ רעדָא ,ןגָאלָאעט ,םינבר קידנעייז ,גנַאגוצ
 רע ךיוא ,רעשיגלָאעט ַא לָאֿמטּפָא גנַאגוצ רעד זיא ןווָאנבוד ייב
 ,רעקלעפ ערעדנא עלא ןופ םאנסיוא ןא קלָאפ ןשידיי םעניא טעז
 ןענעז סָאװ ןצעזעג טול ךיז טלעקיװטנַא ןבעל ןייז סָאװ קלָאפ ַא
 עשירָאטסיװ עקיזָאד יד זא טלַאה רע ךיוא ;ןיילא םיא ןעגייא
 ,זומ א וליפא זיא ןוא ךעלגעמ זיא ,קלָאפ ןשידיי םענופ גנולקיװטנַא
 ינידַאב יד םיא ןלעפ סע םגה ,טייקכעלקריוו רעד ןופ אצוי-לעופ ַא
 ןדעי ןופ םויק ןקידנעטשטסבלעז םעניא ןדיישטנא סָאװ ןעגנוג
 ,קלָאפ

 -רעד רעשיאעּפָארײא ,רעכעלטלעוו ןייז טיול ןעוועג זיא רעּפיש
 ןעמַאטש סָאװ ןעגנואיושנָא ןימ םעד ןופ לוע םענופ יירפ ,גנואיצ
 -ירפ א ןופ רעד ןעוועג זיא גנַאגוצ ןייז .עיגָאלָאעט רעד ןופ

 דליב סָאד טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד ןיא טכוז סָאװ ,ןדיי ןקידנעקנעד

 זא טסייו סָאװ ,ןבעל עכעלגעטגָאט סָאד ,ןבעל ןכעלקריוו ןופ

 סע עכלעו טל ,ןצעזעג יד רעטנורא טלַאפ קלָאּפ עשידיי סָאד
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 סטיובנירג קחצי

 טשינ ןייז .רעקלעפ ערעדנא עלא ןופ ןבעל סָאד ךיז טרימרָאפ
 רע זא וצרעד ןעוועג םרוג טָאה ךַארּפש עשיאערבעה יד ןענעק
 ,קלָאפ ןופ ןבעל םעניא ןטיבעג יד טימ לעיצעפס ןבעגּפָא ךיז לָאז

 ערעדנא ןופ ןבעל ןטימ ןעמַאזוצ ךיז ןסיג ןוא ךיז ןצענערג סָאװ

 רעד ןופ ענייז שינעטנעקמוא עקיזָאד יד טָאה סיוועג ,רעקלעפ
 ייב ןעמונעגקעווא ,תורוקמ עשידיי יד ןוא ךַארּפש רעשיאערבעה
 יסקלָאפ םעניא קינעװעניא ףיט ןגנירדוצניירַא טייקכעלגעמ יד םיא

 ןופ קורד םענופ טייו ןענעז סָאװ ךעלעקניו ענעי ןיא ,ןבעל
 ןוא חוכ רעייז טימ ןקירד ןוא ןפַאלקשרַאפ סָאװ רעקלעפ ערעדנַא
 רעשידיי לעניגירָא רעד ןיא ּפָא ךיז ןעלגיּפש סָאװ ןוא רוטלוק

 רעלערוטלוק ןוא רעזעיגילער ןייז ןיא ,רוטַארעטיל ןייז ןיא ,גנופַאש
 ןכַארּפש ערעדנַא יד ןוא ןַארּפש רעשיאערבעה ןייז ןיא ,גנופַאש
 רעסיורג א ןיא טָאה ןורסח רעד טָא רעבָא ,טדערעג טָאה רע סָאװ
 םיא טָאה ןוא םענייז גנַאגוצ ןכעלטלעוו םעד טקרַאטשרַאֿפ סָאמ
 -טפַאשטריװ יד טײקמַאזקרעמפיוא עטסערג יד ןעקנעש וצ ןגיווװַאב
 ןבעל םעניא טקריוועג ןבָאה סָאװ ןרָאטקַאפ עשיטילָאּפ ןוא עכעל

 סָאד סָאװ ,םויק ןייז רַאפ ףמַאק ןכעלרעהפיואמוא םעד ןיא ,קלָאפ ןופ

 .ןבעל ןופ ןטיבעג עלא ףיוא טריפעג טָאה קלָאֿפ

 טקירד סע ןכלעוו ףיוא ,דיי רעקידנעקנעדיירפ א זיולב טשינ

 ןיא רעּפיש ןעוועג ןיא ,טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד ןופ ךָאי רעד טשיג
 ,שטנעמ-סקלָאפ רעשידיי א ךיוא רָאנ ,ןעגנושרָאפ עשירָאטסיה עגייז
 ןדיי ןופ ןבעל עכעלגעטגָאט ,עקידעכָאװ סָאד טכוזעג טָאה רע
 טֶא ןיא .שטנעמיסקלָאפ ןוא "ץראה םע, ןשידיי ןטסָארּפ םענופ

 ןעגנושרָאפ ענייז וצ ןעגנַאגרעד רע יא םענייז שינעכוז םעד

 סָאװ ,ןטסיטרא ,רעליּפשיוש ענעדיײשרַאפ יד ,רעטאעט ןשידיי ןגעוו
 ןיא עלעקניוו ןיילק א ךיז ראפ ןעמונרַאפ ןוא טפמעקעגסיוא ןבָאה

 יד ןטיהּפָא סָאד ןוא ,תונדמל סָאד טשרעהעג טָאה סע ווו טלעוו א

 טגָאזעג לָאמנייא רימ טָאװ רע .תווצמ עבראה יו עטכייל ,תֹווצמ

 ןשטנעמירקפה ןוא סָאג יד ןגעװ ןבײרש וצ העדב טָאה רע זא

 ןבױהעגנָא טָאה רע .רעטלַא-לטימ ןיא טלעװ רעשידיי רעד ןיא
 ןזיװַאב טשינ רעבָא םיא טָאה רע ,םעד ראפ לאירעטַאמ ןעלמַאז

 טקעדטנַא רעכיז טלָאװ סע ,דָאש א ןזיא'ס ןוא ,ןטעברַאַאב וצ

 ,טלעו עטנַאקַאבמוא ןדנוא ראפ ,עיינ ַא זדנוא ראפ ןרָאװעג
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 םיובנירג קהחצי

 טקנעשעג טײקמַאזקרעמפיוא קינעװ זיולב רעהזיב זיא סע רעכלעוו
 ןוא עיציאוטניא רעסיורג ןופ שטנעמ א ןעוועג ןיא רע ,ןרָאװעג
 יסיה ענעי ֹוצ טרעהעג טשינ טָאה רע .גנובַאגַאב רעשירעפעש
 ןיא ןעניפעג ייז סָאװ סָאד יו רעמ טשינ ןעעז סָאװ רעקירָאט
 ,ייֵז ןיא תוא ןדעי ןיא גנערטש ךיז ןטלַאה ןוא ןטנעמוקָאדיוויכרא יד

 ןדיי יד ןופ ןבעל ןכעלטּפַאשטריװ ןגעוו רעכיב עסיורג ענייז
 טָאה ,טרפב ןלױּפ ןיא ןוא ללכב עּפָאריײא ןיא ,רעטלַאלטימ ןיא
 ןעוועג זיא רע .ןעגנושרָאפ-ויכרא ןופ טנורג ןפיוא ןבירשעג רע

 לָאמַא .ייז וצ טפַאלקשרַאפ טשינ רעבָא ,ןלַארעטַאמ יד ןיא יקב

 רעז ןעוועג ןענעז סָאװ סעזעטָאּפיה טלעטשעגפיוא עקַאט רע טָאה

 טריפעג עיציאוטניא ןייז םיא טָאה טּפָא רעבָא ,טעדנירגַאב ךַאוװש

 "רעביא טָאה סָאװ ןפוא ןא ףיוא ןעגנוריסַאּפ ןופ גנורעדליש רעד וצ

 ,קיגָאל רעכעלרעניא ןייז טימ טגייצ

 ללש םעד ןטעבראאב ןביוהעגנָא רע טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא

 ןוויכרַא רעוועשראוו יד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ןלאירעטַאמ

 יױא עשידיי יד ."תוצראה דעוו, ןופ הפוקת רעטצעל רעד ןגעוו

 -ָאטסיה סלא זױלב טשינ ןגיוצעגוצ םיא טָאה ןלױּפ ןיא עימָאנָאט

 טקילײטַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,רעקיטילָאּפ סלא ךיוא רָאנ רעקיר

 בָאה'כ ןעוו ,ןליוּפ ןטיײנַאב םעניא טכער עשידיי רַאפ ףמַאק םעניא

 טלָאמעד ןיש זיא רע ,עשראוו ןיא לָאמ עטצעל סָאד ןעזעג םיא

 רימ רע טָאה ,טײהקנַארקיץרַאה רערעווש א ףיוא קנַארק ןעוועג

 רעז ךיז טָאה רע ןוא רענייז טעברא רעקיזָאד רעד ןגעוו טלייצרעד

 טעברַא ןייז ןלעװ רימ זא ,ןכָארּפשרַאפ םיא בָאה'כ ןעוו טיירפעג

 יד ןזיואב רע טָאה יצ טסייו רעוו ,שיאערבעה ףיוא ןבעגסױרַא

 טָאה רע ןעוו ,םוקמוא ןופ יז ןעװעטַאר ןוא ןקידנערַאפ וצ טעברא
 | ןעוװעטאר טנעקעג טשינ ןיילא ךיז

| : 

 -רעד טשינ טָאה ןקסע ןוא רעקיטילָאּפ ,טסיגויצ רעד רעּפיש

 ךיוא רעבָא ,רעקירָאטסיה םעד רעּפיש ןופ ךיוה רעד ֹוצ טכיירג

 טָאה םזינויצ ןייז .עטשרע יד ןופ ןעוועג רע זיא טיבעג םעד ףיוא

 -עוואב רעשיטסינויצ רעד ןופ געטיסגנילירפ יד ןיא ןביוהעגנָא ךיז
 ןופ רעליש א ןעװעג טלָאמעד ךָאנ זיא רע ,עיצילאג ןיא גנוג
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 .ףרוד ןיימ ןופ

 םזינויצ ןייז ןיא ןסָאגעגפױנוצ ךיז טָאה סע .,ווָאגרַאט ןיא עיזַאנמיג

 םעד טימ טפמעקעג טָאה סָאװ ,הלכשה רעד ןופ עיצידַארט יד
 יהלהק עשידיסח ןוא םיאבג עשייבר יז טימ ,םזיטַאנַאפ ןשידיסח

 רעקינעטרעטנוא ןוא דעשירעכירק רעד ןגעק טנוב רעד ,רעשרעה
 "הענכה ןנָאה סָאוװו "רעריגער, עש'להק ענעי ןגעק ןֹוא עיצַאלימיסַא

 םעדכָאנ ,עטסָארַאטס ןשילױּפ םעד טנידעג שיטכענק ןוא קיד

 יהא רעלאירָאטירעט ןופ טכער סָאד ןעמוקַאב טָאה עיצילַאג יו

 יפיא טָאה סָאװ רוז ןעגנוי ןופ לייט רעטסערג רעד .,עימָאנָאט

 רָאװער ןופ ןרָאװעג טסולּפנײאַאב זיא םזינויצ ןופ ןָאפ יד ןביוהעג

 טלַארטשעגסױא טָאה רעכלעוו ,םזיטנַאמָאר ןשיליוּפ ןרענַאיצול

 ןפמַאקטטייהיירפ עשילױפ יד ןופ עירָאלג יד םזינויצ רעייז ףיוא

 ןלַאפכרוד ערעייז ןופ םזיגַארט םעד ןוא

 .ןרָאטקַאדער יד ןופ רענייא רעריפ-טנעגוי א ןעוועג זיא רעּפיש

 יסורא זיא סָאװ טפירשנעכָאװ עשיליוּפ א ,"הירומ, רעד ןופ

 .ךיא גנוגעוװַאב-טנעגוי רעשיטסינויצ רעד ךרוד ןרָאװעג ןבעגעג

 .ךזיװַאב טשיג םזינויצ רעד ךָאנ טָאה ןטייצ ענעי ןיא ,עיצילַאג

 יד .עיצילאג חרזמ ןיא טפַאשלעזעג עשידיי יד ןשרעהאב וצ

 -יסַא ןוא טזיטַאנַאפ םעד ןגעק ףמַאק א טריפעג ןבָאה ןטסינויצ

 "סגנוקירדרעטנא רעד ןגעק ,רעריגערילחק יד ןגעק ,עיצַאלימ

 ערעײז רעגיאארקוא יד ןיא ןעזעג ןוא ןקאילָאּפ יד ןופ קיטילַאּפ

 .דגַאטש ןוא ץלַאמ ןופ הפוקת יד ןעוועג זיא סע ,עטעדניברַאפ

 ןיא רעגַאל רעשיטסינויצ רעד טָאה טלָאמעד ,סיקרַאק ןוא רעפיצ

 ךיא ץגערעפנָאק רעד ףיוא לָאמ ןטשרע םוצ טרילומרָאפ עיצילַאג

 זיא ךוא תֹולג ןיא ןעגנורעדַאפ עלַאנַאיצַאנשידי יד ָאקָארק

 טגעמַאלרַאּפ םוצ ןלַאװ יד תעב ףמַאק ןטריזינַאגרָא ןא ןיא סיורא

 | .ןיוו ןיא

 דניק סלא .דמעמ ירעלַאיצָאס וא רוטַאנ עשירַאטנוב ןייז

 רערענָאיצולָאװער וצ ןסיוטשעג ןרעפיש ןבָאה ןרעטלע עמערָא ןופ

 "כרוד טָאה רעּפיש ,ןויציילעופ יד ןופ רעגַאל םעניא ,טייקיטעט

 ןיצ-לעופ רעד ןופ ןשינעלגנַאר ןוא תונויסנ עלא טכַאמעג

 .יא ךָאנ ןוא המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ראפ גנוגעווַאב

 ןבילבעג רע ויא רָאטנעמַאזוצ ןויציילעופ רעניױו םעד ףיוא

 ךיז טָאה רע .גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןוא לארשי-ץרא יירט
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 םיובנירג קחצי

 ,עיצולָאװער רעד ןופ סעיזוליא יד ךורד ןריפרַאפ טזָאלעג טשינ
 יצָאס-שיטסיניצ םעניא גנוטלַאּפש א וצ ןוועג םרוג ןבָאה סָאװ

 "טנא דימת טָאה םוירעטירק רעשיטסינויצ רעד .רעגַאל ןשיטסילַא
 ,ןבעל ןוא גנואיושנָא ןייז ןיא טעדייש

 ןיא רעטיש ווו םייס ןשילוּפ ןטשרע ןופ טייצ יד קנעדעג'כ

 טָאה טַארילַאנָאיצַאנ רעקילייוטיײצ רעד .לַאפוצ א" ךרוד ןיירא

 ,זײרקילַאװ רעמלעכ ןיא ןטַאדידנַאק ןייק טלעטשעגסיורא טשינ
 תוקפס טַאהעג ןבָאה זיירק ןקיזָאד םעד ןיא ןטסינויצ רעגנוי יד

 טגנאלראפ ןבָאה סָאװ ,רעניארקוא יד ןופ גנולעטש רעד יבגל
 -טסבלעז רעד ןיא ןרעװ ןסָאלשעגנָא לָאז זיירק רעקיזָאד רעד זא

 ןייק טגיילעג טשינ ןבָאה ןויצ-ילעופ יד .עניארקוא רעקידנעטש

 טלעטשעגסיורא טרָאד ןבָאה ןוא תוקפס עקיזָאד יד ףױא טכַא
 ןלאוו יד ןופ גָאט רעד ןעמוקעג זיא סע ןעוו ןֹוא ,עטסיל רעייז

 סע ןוא עטסיל עקיזָאד יד רַאפ טמיטשעג ןדיי בור רעד ןבָאה
 ךלַאב ןברָאטשעג זיא רע ,דלעפנעזָאר ר"ד ןרָאװעג טלייוועג זיא
 ,רעּפיש ר"ד םייס ןיא ןיירא זיא טרָא ןייז ףיוא ןוא ןלאֹוו יד ךָאנ

 רע זיא טאטופעד-םייס סלא עשראוו ןייק ןעמוקעג זיא רע ןעוו

 רעשילױּפ רעד ןופ לייט א ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא קיטסניג
 .,עסערפ

 טָאה ,ןויצ-ליעופ יד ןופ רבח א ןעוועג זיא רע .םגח -,רעּפיש
 ןיא .םייס ןיא ,ןטַאטוּפעד עשיטסינויצ ,זדנֹוא טימ טעברַאעגטימ
 ןעמוקעג ןרעפיש ןוא עפורג רעזדנוא ןשיװצ זיא ןרָאי ענעי
 טָאה סָאװ ,דנוב ןשירבח ןכעלטניירפ א וצ ,גנורעטנענרעד א וצ
 .סמערוטש עלא ןטלַאהעגסוא

 םירבח ענייז טימ ןשינעלגנאר ענייז ןסעגרַאפ טשינ לעוו'כ
 ןבָאה רימ ןעוו ,םייס ןטייווצ םוצ ןלאוו יד תעב ןויצ"ילעופ זיא

 ןעוועג רע זיא עגַארפ רעד ןיא .קָאלב"ןטייהרעדנימ ! םעד' ןפַאשעג

 -ןצּפָא טסווועג ,רעקירָאטסיה סלַא .טָאה רע .זדנוא טימ .קינייא

 -עגנָא ךיז טָאה רע רעבָא .גנולעטש ןוא ףמַאק רעזדנוא ןצַאש

 זיא רעפיש .םירבח עגייז ןופ דנַאטשרעדיױוװ םעד .ןיא .ןסיוטש

 יװ םעדכָאנ .זדנוא טימ ןעגנַאגעג ןוא םירבח ענייז ןופ קעווא

 זיירק רעצשָאמַאז ןיא םייס ןטייווצ םוצ .ןרָאװעג טלייוועג זיא רע
 ךיז טָאה רע .זדנוא טימ טעבראטימ ןייז טצעזעגרָאפ רע טָאה
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 הוד ןיימ ןופ

 רעד ץוחמ .ףיוא טעברא רעשיטסינויצ רעזדנוא ןיא טקילײטַאב
 טשינ רעבָא רע טָאה ןעגנואיושנַא ענייז ,םייס ןיא רעגייז טעברא
 .ןעוועג זיא-.ךע .יוװ טסילַאיצַאס ַא ןבילברַאפ זיא רע .טרעדנעעג

 -ײשטנַא רעד ןעוועג זיא םוירעטירק רעשיטסיניצ רעד רעבָא
 ופ גנילירפ םעניא לָאמֹא "וו ,טייקיטעט ןייז .ןיא רעקידנעד
 רעד ןרָאװעג ףעגנע זיא טלָאמעד טניז ..עיצילַאג ןיא םזינויצ
 ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע .ןרעּפיש ןוא זדנוא ןשיװצ דנוב
 רע טָאה טעברא ךעקיזָאד רעד ןיא ,ףמַאק ןוא טעברא רעזדנוא
 ןיא ןסַאמ עשידיי ןוא עשיטסיגטצ יד ייב טכַאמעג טבילַאב ךיז
 זיא רער עכלעוו ןפ ,לָאמא ןופ םירבח ענייז ךיוא ןוא ,ןליופ

 א ,םיא וצ בָנואצַאב רעײז טרעדנעעג טשינ ןבָאה ,קעוא
 | .עיטַאּפמיס ןוא טיײקטנעָאנ ןופ גנואיצַאב

 טמיטשַאב רע יא המחלמ השד ראפ ןרָאא עטצעל יד ןיא
 ןטנעדוטס עשידיי יד ןופ זױה םעניא רעטלַאוװראפ סלא ןרָאװעג
 "עג םיא טָאה ןטסָאפ רעקױַאד רעד .עשראו ןיא לושכיוה
 ײטפַאשנעסיװ ,ןייז ןיא ןרירטנעצנַאק וצ ךיז טייקפעלגעמ יד ןבעג
 יד ןבײרש ןטימ ןעגנֹושרָאפ עשיראטסיה ןוא ,טעברא רעכעל
 ןטצעל םעניא ,ןלוּפ ןיא עימָאנָאטוא רעשידיי רעד ןופ עטכישעג
 ןרָאװשג קנַאװק רע זיא המחלמ-טלעוװ רעטייוצ רעד רַאֿפ רָאי
 ירַאֿפ רעטייו ךאנ טָאה רע .טײהקנַארק-ץרַאה דערעווש א ףיוא
 טנעקעג טשינ רעבָא ,טעברא עכעלטפַאשנעסיװ .ןייז טצעזעג
 .טעברא רעשיטילַאּפ ןוא רעכעלטּפַאשלעזעג ןיא ןקילײטַאב ךיז רעמ

 טהמעג טָאה רע ךוא ןכָארבעגסױא טָאה המחלמ יד ןעװ
 ךיז טָאה ,זוה ןשימעדאקא ןשידיי םעגיא גנוניווו ןייז ןזָאלרַאפ
 "קנַארק ןייז ףילוצ .טרעגרעראפ קרַאטש דגַאטשוצ טגוזעג  ןייז

 ןיק ןייז הלוע ןוא ןלױּפ ןזָאלרַאֿפ טנעקעג טשינ רע טָאה טייה
 -עלעג א ןפַאשעג ךיז טָאה סע ןעו ,המחלמ ביֹוהנֶא לארשי-ץרא

 ימָאק-לַארטנעצ עשיטסיגויצ יד ןופ רעדילגטימ יד רַאפ טייהנעג

 לסיבא םיא זיא סע ןעוו רעטעפש .,ןיירא דנאל ןיא ןעמוק וצ ןטעט

 ןיירא זיא עילַאטיא ,טעּפש ֹוצ ןעוועג ןיוש זיא ןרָאװעג רעטנייל

 טסעירט ךרוז הילע רַאּפ טייקכעלנעמ יד ןוא המחלמ רעד ןיא
 ,ןרָאװעג טשיגרוצ זיא

 םָאוו ןיא טשינ ןסייוו רימ ,עשראוו ןיא ןבילבעג זיא רעּפיש
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 םיובנירג קחצי

 ןרָא עכעלקערש ענעי ןיא ןענופעג ךיז טָאה רע .עגאל א ראפ
 גנודניברַאפ יד .,ןדיי עשילױּפ יד ףיוא ןעמוקעֶג ןענעז סָאװ
 ,סיױא טזייו ,טָאה רע ןוא ןרָאװעג ןסירעגרעביא .זיא םיא טימ

 ,טסיו רעװ .ןעײנַאב וצ יז ןעגנואימַאב ןייק טכַאמעג טשינ

 רימ סָאװ ראפ זדנוא ףיוא טרעטיברַאפ ןעוועג רע זיא רשפא

 לרוג רעייז ףיוא םירבח ןוא רעדירב ערעזדנוא טזָאלעגרעביא ןבָאה

 קורדסױא ןקרַאטש א ןבעגעג עקַאט ןבָאה ערעדנא ,טנעלע ןוא
 טָאה רעּפיש .זדנוא ןגעק תונעט ערעטיב ןוא סורדרַאפ רעייז ןופ
 ןַאדנָאל ןייק ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,עמַארגעלעט עטשרע יד ,ןגיוושג

 ןלנַאנָאיצַאנ םעד ןפַאש ןכָאנ דרערעטנוא ןשידיי ןטרִיזינַאגרָא ןופ

 ןרעּפיש ךרוד ךיוא ןבירשעגרעטנוא ןעוועג זיא ,טעטימָאק ןשידיי

 ייז ,ףליה ךָאנ ףור רעטלעפייווצרַאפ א ןעוועג זיא עמַארגעלעט יד

 -פיוא טעװ גנודנעוו עטקעריד יד זא טּפָאהעג ,סיוא טזייוו ,ןבָאה

 זא טרעלקעג ייז ןבָאה רשפא .,טלעוו עשיטַארקָאמעד| יד ןעלסיירט

 עשיטַארקָאמעד יד ןגעװַאב וצ ידכ ,ץלא ןוטעג טשינ ןבָאה רימ

 ןרָאי עלא .ןעװעטַאר וצ ייז ידכ סעּפע ןעוט ןלָאז ייז ןטכַאמסיורג

 ןרעױמ יד ןיא ןסָאלשרַאפ ,םוניחיג ןשיצַאנ ןיא ןייּפ רעייז ןופ

 טגיילעג ןוא ןטסיירט טוװורּפעג יאדוו א ךיז ייז ןבָאה ,ָאטעג ןופ

 רעשיטַארקָאמעד רעד ןיא ןדיי ןופ העפשה רעד ףיוא גנונעּפָאה

 ,היח רעשיצַאנ רעד ןגעק ףמַאק ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,טלעוו

 טשינ זיא סָאװ ףליה ףיוא ,גנוטער א ףיוא .טקוקעגסיוא ןבָאה ייז

 ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןופ ןדיי ןענעז טייצ רענעי ןיא .ןעמוקעג

 רעװעשרַאװ ,טױט םוצ זיײװנעסַאמ ןרָאװעג טריפעג ןליוּפ ןיא

 ַאקנילבערט ןיא טױט-רעריטרַאמ םוצ ןרָאװעג טריפעג ןענעז ןדיי

 -סיוא עלא ןופ ןרָאװעג לוצינ רע זיא ןפוא ןכעלרעדנוו א ףיוא

 יד ןגױא ענעגייא טימ ןעז וצ ךעגנוווצעג ןעוועג ןוא ןעגנולדיז

 | ,ןדייו עשיליופ } .ןופ הטיחש

 עצנַאג יד ןעוועג זיא רעּפיש זא. .,טשיג- קפס ןייק ריִמ.ללְ זיא'ס'
 יד דצמ דנַאטשרעדיװ א טרעדָאפעג .ןֵבָאה סָאװ יִד , ןשיווצ טייצ
 יַאב םעד וצ זא ,ךעלריטַאנ זיא סע .םיחצור עשיצַאנ.ןד ןגעק ןדיי
 שאיימ ךיז טָאה'מ יו םעדכָאנ טשרע ןעמוקעג  ןֶעמ זיא סולש
 .סעיװליא עריא וא ןטייקכעלגעמ סגנוטער רעדעי ןופ ןעוועג
 ןופ טַאּרילַאנָאיצַאנ םענופ: ְרעֶריִפנָא יד .ןשיווצ . ןעוֶועֶג זיא .רעּפיִש
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 רוד ןיימ ןופ

 ירעדיו ןשידיי ןופ ףמַאק םעד טפמעקעגטימ ןוא ןדיי עשיליוּפ יד
 : ,דנאטש

 רעד ןיא ןלאפ ֹוצ טשינ ןעוועג טרעשַאב םיא זיא סע רעבָא

 ןשיווצ ןעוועג זיא רע ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןסַאג יד ףיוא טכַאלש

 ןילבול ייב סרעגַאל יד ןופ םענייא ןיא טירפעגסיורא טָאה'מ סָאװ יד

 רעדירב עשידיי ענייז טימ ןעמאזוצ ןרָאװעג טקינײּפעג זיא רֹע ןוא

 רעגַאל-טױט םוצ טנעָאנ רעגַאל-טעברא ןא ,יקינבערט רעגַאל םעניא

 רעקנַארק ןייז ןוא ןעזעג רע טָאה ןגיוא ענעגייא טימ .קענַאדיײמ

 ןקיזָאד םעד ןופ ליורג םעד ןגָארטעגסױא ןוא טכַאמעגכרוד טָאה ףוג
 ןיא הנומא ןייז ןוא ןלַאפעג טשינ זיא טסייג ןייז רעבָא ,רעגַאל

 טָאה רע .ןרָאװעג ןשָאלעגסױא טשינ זיא העושי רעטּפָאהעג רעד

 ךָאנ ןעמוק ףוס-לכ ףוס טעװ םויצאנ ןופ הלפמ יד זא טביולגעג
 ןעגייא ןייז ייב ךָאנ ,ענעגנַאפעג רעגַאל ןיא יד ןופ ןבעל םייב
 םיא רַאֿפ טָאה עיזאטנַאֿפ ןייז ןוא המשנ עקיבױלג א ןעוועג ,זבעל

 םעניא ,םוינַארט ןוא ליורג ריא ץָארט ,טייקכעלקריוו יד טלַאמעג

 | .ןביולג ןייז ןופ טכיל

 .טנַאקַאב זיא ןילבול ייב סרעגַאל יד ןופ ףוס רעשיגַארט רעד
 יד ןזיװַאב ךיז ןבָאה סע רָאג יװ ןרָאװעג טרידיווקיל ןענעז יז

 יד זַא ,1944 רָאי ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ,םינמיס עטשרע

 ןצעזַאב םייב טלַאה ןוא ךיז טרעטנענרעד יימרא עשיטעיווָאס

 "יוקיל עקיזָאד יד ייב ןכרק א ןלַאפעג ןזיא רעּפיש .,ןליוּפ חרזמ

 ,לָאמנייא ףיוא ןרָאװעג טריפעגכרוד רעכיז ןענעז סָאװ ,סעיצַאד

 דנַאטשפױא םעד תעב ןעשעג זיא סָאד ֹוצ ,טנַאקַאב טשינ זיא סע

 / .דגַאטשפױא םוצ ןעגנוטײרַאברָאפ יד תעב רעדָא

 יד זא ,ןצראה ןיא הנומא רעקימַאלפ רעד טימ ןלַאפעג זיא רע

 ךיז טָאה האובג הור רעד רָאנ ,טנעָאנ זיא העושי רעד ןופ העש

 | | לוטעגּפָא םיא ןופ



 יקסדאגיוו בקעי ר"ד

 ,ענליוו טזָאלרַאֿפ טָאה יקסדָאגיױװ ר"ד זא ,טביולגעג ןבָאה רימ
 רעטלימ ןשיטעיװָאס ןכדוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ זיא טָאטש יד ןעוו
 ,קילבוּפער ןטַאר רעשיווטיל רעד ןֹופ טָאטשטּפױה יד ןרָאװעג ןוא
 טייצ עצנַאג יד ןענעז סָאװ ,רעדניק ענייז וצ רעבירא זיא ןוא
 ןבָאה ענייז רעדניק יד זא טסוװעג בָאה'כ .דנַאלסור ןיא ןעוועג
 ןליוו רעיז ןוט וצ טַאהעג העדב טָאה רע ןוא ןיהא ןפורעג םיא
 וצ ןעמוקעג ןענעז סע טניז .םינומש-ןב א ,ןקז ַא עװעג זיא רע
 טָאהעג טשינ רימ ןבָאה ,ענליוו ךרוד םילוע עטצעל יד זדנוא
 ןדיי עריא ןוא טָאטש רעקיזָאד רעד טימ גנודניברַאפ םוש ןייק
 טימ ןדניברַאפ וצ ךיז טייקכעלגעמ ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה רימ
 הלצהה דעװ ןופ רעיײטשרַאּפ יד ןעוו טייצ רענעי ןיא ןליפא ענליוו
 ןענַאטשעג ןענעז ,עווענעשז ןוא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ,םילשורי ןיא
 טימ ,ןכעלקילגמוא ןופ ןרעטנעצ רעדנַא יד טימ גנובגיכרַאּפ ןיא
 טשינ זיא םלָאהקָאטש ךרוד ךיוא ,עּפָאריײא ןשידיי ןקידנעײגּפָא טולב
 ןדיי רענליוװ יד טימ ןדניברַאפ וצ ךיז טייקכעלגעמ ןייק ןעוועג
 יד ןופ ןעמוקניירא ןכָאנ ךיילג ןרָאװעג ןטינשעגּפָא זיא ענליוו
 ןשיװצ המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ געט עקינייא ,ןשטייד
 ערָאלק טשינ עטייוו זיולב ,דנַאברַאּפ ןטעיװָאס םטד ןוא דנַאלשטיײד
 ןדייל ןקיליורג ריא ןופ זדנוא וצ ןעגנַאגרעד ןענעז ןעגנַאלקּפָא

 יד ףױא ןרָאװעג טכַאֿמעג זיא סָאװ הטיחש רעד ןופ ,ןייּפ ןוא
 טָאה סָאװ .דנַאטשרעדיװ ןטנעּפָאװַאב רעייז ןופ ןוא ןדיי רענליוו
 רענליוו ןופ רעריפ רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ןיקסדָאגױװ טימ טריסַאּפ
 ןוא ןעגנואיושנָא ןופ דישרעטנוא ןָא ןעמעלא ליב טבילאב ,ןדיי
 -מוא סָאד רעדייא ךָאנ ענליוו טזָאלרַאּפ רע טָאה ןצ ? ןעגנוטכיר
 ןעגנַאגעג ןוא ןטילעג ,ןבילבעג זיא רע רעדָא ןעמוקעג זיא קילג
 ? רעדירב ענייז טימ טוט םוצ
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 רוד ןיימ ןופ

 "ףוָאס ןכרוד ןרָאװעג טיירפאב יא ענליוו יו םעדכָאנ טשרע

 עטסיל רעד .ןיא ןרָאװעג טנַאמרעד ןעמָאנ ןייז זיא רעטילימ ןשיטעי

 סשינ רָאג טָאהמ רעבָא ,סיצַאנ יד ךרוד עטעדרַאמרעד יד ןופ

 ןוא ,טייקיטעט ןוא טיוט ןייז ןופ ןדנעטשמוא יד ןגעוו טלייצרעד

 רעזדנוא זיא'ס ןוא ,םיטרפ טסווורעד רעטעּפש ךיז רימ ןבָאה טָא

 ןבָאה סָאװ ,ןדלעה ערשזדנוא ןופ םענייא הבצמ א ןלעטשוצפיוא בוח

 רַׁשד ןופ ןעמָאנ םעד ןוא קלָאֿפ רעזדנוא ןופ ןעמָאנ םעד טקילייהעג

 .ןבעל רעייז ייב ײװ טקנוּפ טיוט רעייז ייב ,גנוגעװַאב רעשיטסיגויצ

 טמעשרַאֿפ טשינ ןבָאה יקסדָאגײװ ר"ד ןופ ןרָאי עטלַא יד

 ,טלָאמעד .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא גנוטלַאה ןייז

 ןעוועג רע זיא ,ןשטייד .יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ זיא ענליוו ןעוו

 רַאֿפ טלעטשצגנייא ךיז ןבָאה סָאװ רעריפ-טפיוה יד ןופ רענייא

 ץוש ןוא גנוקידיײטרַאפ רעד וצ טלעטשעג ךיז טָאה רע ,ןדיי רענליוו

 רָאנ םינונחת ןייק ןטעבעג טשינ ,ץלָאטש ןוא קיטומ ,קלָאפ ןייז רַאפ

 "אב א ןעװעג רע זיא המחלמ רׂשנעי זיב ,ןעגנורעדַאפ טלעטשעג

 םעגיא טקילײטַאב וויטקא טשינ ךיז טָאה רעכלעוו ,טצרַא רעטנַאק

 "עוַאב רעשיטסינויצ רעד ןוא טּפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ ןבעל
 ףעד ןיא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ ןרָאי יד ןיא רעבָא ,גנוג

 ץַאלּפ ןטסנעעזעגנָא םעד ןעמונרַאֿפ רע טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטשרע

 יב טכַאמעג טבילַאב ךיז טָאה ןוא טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא
 ןיא טַאטופעד סלא טלייוועגסיוא םיא ןבָאה סָאװ ,ןדיי רענליוו יד

 ןיא ןעזעג ןוא הלהק רעייז ןופ שארב טלעטשעג םיא ,ןיירא םייס

 ןעוועג רע זיא ןקז רעטרָאיאב א .גיחנמ ןוא רעריפ-טרָאוו רעייז םיא

 ראפ ענליװ ןיא ךוזַאב ןטצעל ןיימ תעב ןעזעג היא בָאה'כ ןעוו

 ,טיונ ןטילעג ןוא קנארק ןיוש ןעוועג .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד

 םיא ןגעלפ טָאװ ,טניירפ ןוא םירבח ענייז ןגָאז געלפ רע רעבָא

 ?ךיא װ טַיהו ןופ ןעמוק ןגעלפ סָאװ ענעי סרעדנוזַאב ,ןכוזַאב

 רלֿמ םגה ,ןבראטש ןוא ןלייאוצוצ ךיז העדב טשינ טָאה רע זא

 טכַאלעג קיטומטוג ןבָאה רימ .גָאט ןדֹעי טױט ןייז ףיֹוא ןטרַאװ

 זיא סע זא ,ןלַאּפעגניײא טשינ זדנוא זיא סע ןוא רעטרעוו ענייז ןופ

 .שודק א ןוא דלעה א ןופ טױט א ןברַאטש וצ ןעוועג טױעשַאב םיא

 ,געט עטצעל ענייז ןגעוו טלייצרעד'מ סָאװ טָא ןוא

 ךֶא רעטילימ ןשיטעיװָאס ןכרוד ןרָאװעג טזָאלרַאפ זיא ענליוו |
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 םיובנירג קחצי

 ןטימ ןעמַאוצ .רעלענש א ןעוועֶג זיא גוצקיר רעד .טכַאלש א
 ענעי רָאנ ןרָאװעג טריאוקַאוװע ןענעז עטמַאַאב יד ןוא רעטילימ
 רעדָא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ רעדילגטימ ןענעז סָאװ ןדיי
 ןוא ןבילבעג זיא לייט רעטסערג רעד ."לָאמָאסמָאק, ןופ םירבח
 ןטימ ןפױלטנַא טוװרּפעג ,תמא ,ןבָאה ךסַא .יקסדָאגיװ ייז טימ
 -ןר-טייוו ןוא עשיווטיל ןופ סעדנַאב רעבָא ,רעטלימ ןשיטעיװָאס
 טפאשרעה רעד ןגעק טעוועטנובעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םירעיופ עשיס
 ןבָאה ,ללכב ןטסינומָאק יד ןגעק ןוא ןטסינומָאק עשיווטיל יד ןופ
 ףיוא ןסָאשעג ןבָאה ייז יו טקנוּפ ,ייז ףיוא ןסָאשעג ,טרעטשעג יז
 ,חרזמ ףיוא ןעגנאגעגקירוצ ןענעז סָאװ ןעגנולײטּפָא עשיטעיווָאס יד
 ,טנָארפ םוצ טסייה'ס ,ץענערג רעד וצ ןעמוקעגוצ ןענעז סָאװ יד
 ,ןייגכרודא טזָאלעג טשינ ןעמ טָאה

 טימ ןבילבעג זיא רע ,ןפױלטנַא טוװרּפעג טשינ טָאה יקסדָאגיוװ
 ןטסטלע ןטשרע ןופ שאר סלא ןרָאװעג טלייוועג ןֹוא קלָאפ ןייז
 יאדוו א טָאה רע .ןטסינויצ בור'ס ןיירא ןענעז סע ןכלעוו ןיא ,טַאר
 רעשטייד רעד ןופ ןטייצ יד טרעקעגמוא ךיז ןבָאה סע זַא ,טרעלקעג
 ןבעגעג םיא טעװ סע ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא עיצַאּפוקָא
 רעשרעה עשטייד יד רַאפ ךיז ןלעטש וצ טייקכעלגעמ יד ןרעוו
 ןגעק ןדיי ןופ רעצישאב א ןייז ןוא קלָאפ ןייז ןופ גיחנמ סלַא
 יד ןגעוו טסוװעג ןיוש רע טָאה רשפא ןיא ,רעקירדַאב ערעייז
 סָאװ ןטיבעג ערעדנַא עלא ןיא ןלױּפ ןיא סיצַאנ יד ןופ ןטַאט-לורג
 ןייז זא ,טדערעגנייא ךיז רעדָא טביולגעג ןוא ,טצעזאב ןבָאה יז
 עיצַאּפוקַא רעטשרע רעד ןופ געט ערעוש ענעי ןופ גנורַאפרעד
 וצ ,ןצישאב וצ ןבעגנייא םיא ךיז טעווס ןוא ןייטשאב םיא טעוו
 | יב - לןעװעטַאר

 טײטשרַאּפ ,ןענעז סע .קיאור ןעוועג זיא געט עטשרע יד ןיא
 םישוריג ,גנַאפ"שטנעמ רעד רעבָא ,תוריזג ענעדיײשרַאפ ןעוועג ,ךיז
 .ןבױהעגנָא טשינ ךָאנ ןבָאה רָארעט ןוא

 טעדנעװעג ?ָאּפַאטסעג, יד ךיז טָאה טייצ עסיוועֶג א ךָאנ
 טנעזיוט עכעלטע ןלעטשוצ וצ גנורעדָאפ רעד טימ טאַריױטסטלע םוצ
 טשינ טָאה יקסדָאגיװ רעבָא ,ךיז טײטשרַאפ ,טעברא ףיוא ןדיי
 ןיהא ווו ,ןסיו טלָאװעג טָאה רע ,םיניילת עשיצַאנ יד טביולגעג
 טלָאװעג טָאה רע ,טעברא רעכלעוו וצ ,ןדיי עקיזָאד יד ןקיש טעוץמ
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 רוד ןיימ ןופ

 זיא סָאװ הלהקה שאר רעד ךָאד ויא רע .ןעגנוגנידאב ןגעוו ןדייר

 רע ..לרוג רעייז ןוא ןדיי יד ןופ ןבעל ןרָאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ

 טגנַאלרַאפ ןוא ?ַאפַאטסעג, רעד ןופ שאר םוצ ןעגנַאגעג זיא

 "עג טָאה ךיי א !ןלעטשרָאפ סָאד ךייא ריא טנעק .ןעגנורעלקפיוא

 ןיא ,'ַאּפַאטסעג, רעד ןופ שאר םעד ןעגנורעדַאפ ןלעטש וצ טגָאװ

 טָאה טנעניטנַאק רעשיאייפָארײא רעצנַאג רעד ןעוו ,געט ענעי

 םיטש א טימ טדערעג ןוא ,ןשטייד יד ראפ ּפָאק םעד ןגױבעגּפָארַא
 "עטסטלע ןדוי , יד ןעוו געט ענעי ןיא ;דָאנעג ןטעבעג ,םינונחת ןופ

 ןעגניד ןוא ןדייר וצ זיולב טגַאװעג ןבָאה רעטרע ערעדנא ןיא

 ןלעטש טשינ ןוא ןלעפַאב ןוא תוריזג יד ןוֿפ םיטרפ ןגעוו .ךיז

 ,ןעגנורעלקפיוא ןעגנאלרַאפ רעדָא ןעגנורעדָאֿפ

 זא טלייצרעד'מ ןוא .טנָאמעג ןוא טרעדַאפעג טָאה יקסדָאגיוו
 סעכ ןופ ןטלַאהגייא טנעקעג טשינ ךיז טָאה ָאּפַאטסעג ןופ שאר רעד

 ןעיורגיזיירג םעד ףיֹוא טנַאה יד ןביוהעגפיוא ןוא גנוניוטשרעד ןוא

 רעלייצרעד יד .טנַאקַאב טשינ זיא םעדכַאנ ןעוועג זיא סָאװ ,ןקז

 טָאה יקסדָאגיו ר"ד זא זיױלב טסייוו'מ .םיטרפ ןייק טשינ ןסייוו

 "ָאּפַאטסעג, םענופ רעמיצ םענופ םייח א טרעקעגקירוצ טשינ ךיז

 ןפיוא ךיילג ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא רע זא ןגָאז לייש ַא ,רעריפ

 טקישעג ןוא ןרָאװעג טריטסערא יא רע זא ןגָאז לייט ַא ,ץַאלמ

 .ןרָאװעג טעדרָאמרעד טרָאד ןוא הסיפת רעשיקול רעד ןיא ןרָאװעג

 טָאה רע ןוא ןקז םעניא טולב סָאד טכַאקעגפיױא טָאה רשפא ןוא

 ןסָאשרעד זיא ןוא ַאּפַאטסעג ןופ שאר םעד טרעפטנעעג סעּפע

 טעוומ וא טשינ סע טסייוומ .ןיילת ןטעשויעצ םעד ךרוד ןרָאװעג

 | ןסיוו טשינ לָאמנייק סע

 ףיז ןלעוו םינינע יד יװ ןעז ןצ טרַאוװעג טשינ טָאה יקסדָאגיױװ

 םעד ןגיובעגּפָארא טשינ ,ךיז ןעגנודעג טשינ ,ןעלקיווטנע רעטייוו
 ןייז רַאפ ןיוש ןבעל ןייז טימ טלָאצַאב טָאה ןוא ןיילת ןראפ ּפָאק

 טע'מתחעג טשינ זיא ןעמָאנ ןייז ,טסיּפַאטסעג ןטימ סעומש ןטשרע

 םעניא ןיוש ךיז טָאה רע .סיצַאנ יד ןופ לעפַאב םוש ןייק ףיוא

 ןוא הענכה ןופ ּפָארַא-גרַאב םעד ןעייג וצ טגָאזעגּפָא ביוהנָא עמַאס

 טאר םעניא םירבח ענייז ךיוא זא ,סיוא טעז סע .,גנורעדינרעד

 ,רענייז יוװ ןעוועג זיא לרוג רעייז ,םיא וצ ךעלנע ןעוועג ןענעז
 ןעמוקעג ןענעז סָאװ יד .ןרָאװעג ןסָאשרעד עלא טעמכ ןענעז ייז
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 םיובנירג קחצי

 ןביֹוהעגנָא ןבָאה ייז .ןעוועג גהונ טשרעדנַא ךיז ןבָאה ייז ךָאנ

 רעטנעזיוט טעװעטַארעג ןבָאה ייז ,ןעגנודעג ךיז ,ןעגנולדנַאהרעטנוא

 יקעוא ןענעז טנעזױט ייוצ יד .טנעזיושס יווצ ןופ זיירפ ןרַאפ

 ןרוּפש ערעייז ןעדנוװשרַאפ ןענעז סע ןוא ץעגרע ןרָאוװעג טקישעג

 וא ךָאנ ןרָאװעג טקישעג ןענעז טרָאּפסנַארט ןטשרע םעד ךָאנ

 ןעוועג זיא סע .ייז טקיש'מ ןיהא ווו טסווועג ןיוש טָאה'מ ןוא ךָאנ

 עטנַאקַאב- ליורג ןופ סָאד ,ןדיי רענליוו רַאפ ץַאלפ-םוקמוא רעד

 רַאנָאפ

 יסױא רעד וצ ףתוש ןייק ןייז טלָאװעג טשינ טָאה יקסדָאגיױװ

 ןברק סלא ,ייז ראפ ןעגנַאגעג זיא ןוא רעדירב ענייז ןופ גנודרָאמ

 "ראפ ןוא רעצישַאב ריא םיא ןיא ןעזעג טָאה סָאװ ,הדע ןייז ןופ

 ןענעק ןטייצ ערעזדנוא ןיא ,ןפלָאהעג טשינ טָאה ןברק ןייז .רעקידייט
 טָאה רע רעבָא .ללכ םעד ןעװעטַאר טשינ םידיחי ןופ תונברק יד
 ,קלָאפ ןייז ראפ ןוא ךיז רַאֿפ ,דובכ טימ ןעמָאנ ןייז טקעדַאב

 טכעלטנעפערַאּפ ןוא ןבירשעג זיא עקיביוא סָאד יוװ םעד ךָאנ

 ןופ טיוט ןגעװ םיטרפ ערעיונעג ןרָאװעג טנַאקַאב ןענעז ןרָאװעג

 .יקסדָאגױוװ ר"ד

 הסיֿפת רעשיקול רעד ןיא ןרָאװעג טצעזעגניירא זיא ןקז רעד

 ןבָאה ןשטייד יד .טקינײּפעג טייצ עגנאל א טרָאד ךיז טָאה ןוא

 רעטכייל םיא לָאז רע ,םיא וצ טצרא ןא ןריפוצניירא טביולרעד טשינ

 רעטנעלע ןַא ןעגנאגעגסיוא רע ןיא ,יוזא ןוא ,םירוסי ענייז ןכַאמ

 ,הסיפת רעד ןיא ןָאטעב ןטלַאק ןטעקַאנ םעד ףיֹוא קידנעגיל

 עדעי רעבירא טגייטש טייקכעלקריוו יד זא ,לָאמַא טריסַאּפ סע

 ! עדנעגעל עשיאָארעה
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 םיובנעשריק ןאי

 ןוֿפ גנוריפנָא רעד ֹוצ טכיירגרעד טָאה רע יו ,טשינ קנעדעג'כ

 יו טשינ סייוו ךיא ןוא ןליוּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד

 רעריפנָאטּפױה יד וצ ןרעהעג לָאז רע וצרעד ןעמוקעג זיא סע

 "טפיוה יד ןופ רענייא ןופ רבח סלא ,רעלדנעטשֿפױא-ַאטעג יד ןופ

 ,סעיסימָאק
 עשירָאטַאנַאגרָא ענײז טימ טנעכייצעגסױא ךיז טָאה רע

 ןלױּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןיא ךיוא .ןטייקיאעפ

 ירעוו םעד רַאפ טגרָאזעג ,גנולײטּפָא-ריזינַאגרָא וצ טריפעג רע טָאה

 םעד ןטיירגוצ םייב .םיפינס יד ןופ גנוקרַאטשראפ ןוא םירבח ןריכ

 -נַאניפילעגָאיצַאזינַאגרָא טליפרעד רע טָאה עשרַאוו ןיא דנַאטשּפיױא

 רעסיורג א ןיא ,קיגנעהּפָא ןעוועג זיא ייז ןופ סָאװ ,ןבַאגפױא שלעיס

 | .דגַאטשּפױא ןטנַאלּפעג םעד ןופ גלָאפרעד רעד ,סָאמ

 סרעדנוזַאב טשינ טָאה רעכלעוו ,רחוס א ןעוועג זיא טיובנעשריק

 טָאה רע םגה ,ןעגנומעגרעטנוא-סטפעשעג עגייז ןיא ןעוועג חילצמ

 .טייקיטעט רעשיטסינויצ ןייז בילוצ ןעגנודניברַאֿפ עטיירב טאהעג

 ןעוועג זיא םוינויצ רעד ,םוינויצ םענופ ןעוועג הנהנ טשינ טָאה רע

 טָאה רענייז "תבש; רעשיטסינויצ רעד ,ןבעל ןייז ןופ תבש רעד

 רימ טלָאװס .ןבעל ןייז ןופ "ךָאװ עצנַאג, יד ןעגנולשרַאּפ יװ

 ןשיטסינויצ ןופ רעדילגטימ עלא ןופ זא ןלַאּפעגניא טשינ לָאמנייק

 עשיגַארט יד ןיא ןלױּפ ןיא ןבילבעג ןענעז סָאװ טעטימָאקילַארטנעצ

 יד וצ ןרעהעג םיובנעשריק רענעדײשַאב רעד אקווד טעוװ ןרָאי

 ןייז ,גנואיצרעד עשיטסינויצ ןייז .דנַאטשּפױאדָאטעג ןופ רעריֿפנָא

 "רֶא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןפמַאק עלא ןיא גנוקילײטַאב עוויטקַא

 ףיוא טריפעג םיא ןבָאה --- טייהיירט עשיאיידיא ןייז ,עיצאזינַאג

 יד ןופ רעריפ יד ןוא ןרעפיש טימ ןעמַאװצ .געוו ןקיזָאד םעד
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 םיובנירג קחצי

 זיא סעיצַאזינַאגרָא עשיצולח יד ןוא ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ ערעדנא
 זדנוא וצ ןענעז סָאװ ,ןשעפעד יד ףיוא ןבירשעגרעטנוא ןעוועג רע
 ,גנוריגער רעשיליוּפ רעד ןופ גנולטימרַאפ יד ךרוד ןרָאװעג טקישעג
 טָאה עילימַאפ ןייז ןופ ןבעל ןטימ ןוא ןבעל ןייז טימ .ןָאדנָאל ןיא

 ןייז ןגעו םיטרפ יד .רענייז טעברא רעד טָא רַאפ טלָאצַאב רע

 זיא סע ,טשינ רימ ןסייוו ,שודק ןוא רובג א ןופ טױט ַא -- טיוט

 ןקילײטַאב ןייז רַאפ ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא רֹע זא ,רָאלק רעבָא

 ,דנַאטשפױא םעניא ךיז

 טלעטשעג ןגעקטנַא טָאה'מ ןעוו םזינויצ םעניא טייצ א ןעוועג = -

 ,ןשטנעמ-טסייג םעד ,ןובשח ןשיטקַארּפ ןופ שטנעמ רעד ,רחוס םעד

 ןיא סיוא טשינ ךיז ןעק ןוא טלעוו רעלאעדיא ןא ןיא טבעווש סָאװ

 רעשידיי רעד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ליפ .ןבעל ןופ טייקכעלקריוו רעד

 ןלַאפניא עכעלטפעשעג ןיא טפרַאשעג זיא חומ סנעמעוו ,רחוס

 טייקיאעפ-סגנוריטנעירָא ןַײז ןוא טביאעג רענייז דנַאטשרַאפ רעד

 -יובפיוא יד ןפעלשוצסיורא חוכב זיא רע רָאנ ,קידוועריר ןוא ךאוו

 רעבָא ,ןדָאב ןטנוזעג ,ןעיירפ ףיוא ּפמוז ןשינלטב םעד ןופ טעברא

 רחוס םעד טרָאּפשעג טשינ ןעמ טָאה עטַאבעד רעד ןופ ץיה רעד ןיא

 ןופ לגנַאמ ,טייקכעלגיילק ןיא טקידלושַאב םיא ,ןעמענילדיז ךיוא

 ןיא זיא ,ץתמא רעד ןיא .טייקיצרַאה טיירב ןוא קנוווש ןשיאיידיא

 יץרא ןיא טעבראייובפיוא רעד ןיא ,גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד

 ,טפַאש סָאו חוכ רעד ןעוועג טשינ רחוס רעשידיי רעד ,לארשי

 יגעמ סטעברא עיינ טנעפע ןוא גנולקיװטנַא יד סיוארָאֿפ טסיוטש

 רעד טָאה ללכב רעבָא .תולג ןיא ןעוועג ןיא רע יוװ ,ןטייקכעל

 יד ןופ ןסָאנעג ליפ ,טרעקרַאפ רָאנ ןריולרַאפ טשינ רָאג םזינויצ

 טשינ טקנעשעג םיא לָאמניא טשינ ,ןבָאה עכלעוו םירחוס-ןדיי

 רעייז ,המשנ רעייז ךיוא רָאנ ,ןגעמרַאפ ןוא טלעג רעייז זיולב

 "יצ םעד טקנעשעג ייז ןבָאה גנורעטסײגַאַאב ןוא ץרַאה ,קנוווש

 טָאה סע .ןבעל רעייז ןופ תבש רעד ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,םזינ

 טָאה רערעייז תבש רעשיטסינויצ רעד זא טריסַאּפ לָאמנייא טשינ

 ןעוו ןוא ,גָאט ןקידעכָאװ רעייז עלעקניוו א ןיא ןסיוטשעגקעווא

 ןכיילג רעייז סָאװ ,געט-ליורג ,ןויסנ ןופ געט ןעמוקעג ןענעז סע

 טָאה רענייק סָאװ ,עטכישעג רעזדנוא ןיא ךָאנ ןעוועג טשינ זיא

 ,עיזַאטנַאפ רעטצרַאװש רעד ןיא ןליפא ןעזסיורָאפ ייז טנקעג טשינ

480 



 רוז ןיימ ןופ

 ףעייז ,ןבעל ץנַאג רעייז טשרעהַאב קלָאפ םוצ טייהיירט רעייז טָאה

 ןשיווצ ןייז וצ ןעוועג הכוז טָאה םיובנעשריק .ןצנַאגניא המשנ

 ןביוהרעד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןויסנ םעד ןטלַאהעגסױא ןבָאה סָאװ ,"'ד

 ןשיווצ ףמַאק ןקיד'םינפ-לאיםינפ ןיא ,הרובג ןופ ןטייקכיוה יד וצ

 עטנעפָאװַאב ןוא ,עקרַאטש יד ןגעק עטמַאזנייארַאֿפ ןוא עקינעוו יד

 -מוא םעד ןיא טָאה רע .םירישכמ המחלמ עטסנרעדַאמ עלא טימ

 ןוא טנוב ןופ געװו םעד טלייוועג טסעמרַאפ ןזָאלסגנונפָאה ,ןכיילג
 .טיוט ןלופמור םוצ טריפעג םירבח ענייז ןוא םיא טָאה סָאװ ףמַאק
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 - גרעבמעל בקעי ר"ד

 רעד ןיא םירבח עטסיירטעג יד ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא רע

 רע ןעוו םיא טיפ טנעקַאב ךימ בָאה'כ .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ

 טצעזַאב ךיז טָאה רע ,טצרַא רעקידנעריציטקַארּפ ַא ןעוועג ןיוש זיא

 טכַאמעג טבילַאב ךיז טָאה ןוא ַאילָאװיַאקסנודז לטעטש םעניא
 ןיא ןדיי עלא ייב רָאנ םירבח ײטרַאּפ ענייז ייב זיולב טשינ

 לָאצ סנעמעוו ,לטעטש ןיא םיבשות עשטייד יד ייב ךיוא ,לטעטש
 ןעמונעגנָא ןעװעג רע זיא טנעזױט עקינייא טכיירגרעד טָאה סע

 "טייהרעדנימ רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע ןעוו טייצ רעד ןיא

 רע טָאה ,1922 רָאי ןיא םייס ןשיליוּפ םוצ ןלַאװ יד וצ קָאלב
 ןשידיי ןופ רעטקיטכעמלוֿפַאב סלַא עיצקַא-לַאװ יד טריפעג טרָאד
 סָאװ ,םינקסע עשיטסינויצ ענעי ןופ רענייא ןעוועג זיא רע ,קָאלב

 ןעזנָא ןופ ןסָאנעג .עדניימעג רעייז ןיא רלוּפָאּפ רעז ןעוועג ןענעז

 גנורעקלעּפַאב רעשידיי רעד ןופ ןטכיש עלא ןופ ןעיורטרַאֿפ ןוא
 טכַאמ רעקיטרָא רעד יבגל ייז טריטנעזערּפער .טרָאניױװו רעייז ןיא

 ,רעכעלטּפַאשלעזעג רעקיטכיוו רעדעי ןופ שארב ןענַאטשעג ןוא
 ,טָאטש ןיא עיצקא רעשיטסינויצ ןוא רעלַאנָאיצַאנ ,רעלערוטלוק

 עיצקַארפ "רמשמה לע, רעד וצ טרעהעג טָאה גרעבמעל ר"ד

 ןיא ןענַאטשעג ןוא ןליוּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןיא

 ,רעוט עוויטקַא עריא ןופ ייר רעטשרע רעד

 רע זיא ,המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןכָארבעגסױא טָאה סע ןעוו

 ןייז .יימרא רעשיליוּפ רעד ןיא טצרַא סלא ןרָאװעג טריזיליבַאמ
 ןבָאה סָאװ ןעגנולײטּפָא רעטלימ ענעי ןשיווצ ןעוועג זיא טנעמיגער

 סָאװ ,ןטיבעג"ץענערג עקיד'םורד חרזמ יד ןיא ןגיוצעגקירוצ ךיז
 טנורג ןפיוא ,רעטלימ ןשיטעיווָאס ןופ ןעוועג טצעזַאב ןיוש ןנעז
 ןופ גנולײטרעדנַאנַאפ רעד ןגעוו דנַאלשטיײד-ײצאנ טימ םכסה ןופ
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 רוז ןיימ ןופ

 יד יז ,רעטילימ ןשיסור ןכרוד ןרָאװעג ןעגנַאפעג זיא רע ,ןליֹוּפ

 -קירוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנולײטּפָא רעטילימ עשיליופ עקירביא

 ןענעק וצ גנונעפָאה רעד טימ ,חרזמ ףיוא גנוטכיר רעד ןיא ןגיוצעג

 רענילָאװ יד ןיא ןוא סעטָאלב רעסעילָאפ יד ןיא ףמַאק םעד ןצעזרַאפ

 ףיז ןוא ןרָאװעג טיירּפַאב רעטעּפש זיא גרעבמעל ל"ד ,רעדלעזו

 עסיוועג א ךָאנ זיא סָאװ ,ַאילָאװיַאקסנודז ןייק םייה א טרעקעגקירוצ

 ואַאג-ַאטרַאװ םענעפורעג יוזא םעד טימ ןרָאװעג טקינײארַאפ טייצ

 רע זא טּפָאהעג טָאה רע .ךייר ןשטייד ןופ לייט א ןרָאװעג זיא ןוא

 טעוו םרוטש רעד זיב ןיצידעמ טימ ןקיטפעשַאב ןענעק ךיז טעװ

 ,ןייגרעבירָאפ

 זבָאה ,טפַאשרעה-רעטילימ רעשטייד רעד ןופ םישדח עטשרע יד

 ױעבָא ןבָאה'ס ,ןטַאט-לױרג ערעדנוזַאב טימ טנעכייצעגסיוא טשיג ךיז

 רעד ןופ גָאט םעניא .סעיצקַא-עיצַאקָאװַארּפ ןייק טלעפטנג טשינ

 ףַאפ טַאהעג ארומ ןשטייד יד ןבָאה טייקיגנעהּפָאמוא רעשיליופ

 ןקידרעירפ ןופ רעדילגטימ יד טריטסערא ןבָאה ייז ןוא ןעורמוא

 גָאט ןבלעז םעד .גרעבמעל ר"ד ךיֹוא ייז ןשיווצ ןוא טאר-טָאטש

 סָאוו ,רעניוונייא עקיטרַא יד ןופ שטייד א ןרָאוװעג ט"גרהעג זיא

 .ןַאמ ,ס,ס א ןופ רידנומ ןיא ןָאטעגנָא סָאג ןיא ןעגנַאגעגסיורא זיא

 עלא .ךיז טייטשראפ ,ןדיי יד ףיוא ףָארטש א טגיילעגפיורא טָאה'מ

 .זדָארעיש לטעטש םעניא ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענעז רענעמ טשיריי

 ןוא ןגָאלשעג ייז ןעמ טָאה געוװ ןפיוא ,סופ וצ טריפעג ייז טָאה'מ

 יז ןעמ טָאה גָאט ןטייהצ ןפיוא ןברָאטשעג ןענעז ייז ןופ ריֿפ

 ןענעז סעקינברע י"ד ךיוא ןוא ,אילַאװ-ַאקסנודז ןייק שרעקעגמוא

 ,ןרָאוװעג טיירפאב

 יףעביא טייצ עטשרע יד זיא לטעטש ןיא טכַאמ צליוויצ יד
 יזא יד ףשטייד עקיטרַא יד ןופ טנעה יד ןיא ןרָאװעג ןבעגעג

 יטנַאקַאב טָאהעג טָאה גרעבמעל ר"ד ,?ןשטייד-סקלָאפ ,,/ עגטמורשג

 ןופ ןטייצ יד ןופ ךָאנ רעוטיללכ עשטייד עקיטרַא יד טימ טפאש

 סלא ןרָאװעג טמיטשַאב ןיא "יז ןופ רענייא ,,קָאלצ-טייחרשדנימ

 סיורא זיא 1929 ןופ טפלעה רשטייווצ רעד ןיא ,רעטסיימרעגרינ

 ןוא ןדיי רָאילָאװ-אקסנודז ןופ שוריג םעניימעגלא ןא ךופ לטפאב

 יד ,ןרעוװ ןבירטרַאֿפ ןלעוװ ייז ןיהא ןוז ןרָאװעג טנעכייצַאב זיא'ס
 םתס ןוא טייל-הדוגא ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,גנוטלאווראפ .הלהק
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 םיובנידג קחצי

 'עטיב רעד טימ גרעבמעל ר"ד וצ טעדנעוועג ךיז טָאה ,ןדיי עמורפ
 "עג ךיז טָאה גרעבמעל .הריזג יד ןייז וצ לטבמ ןעימַאב וצ ךיז
 ןשטנעמ עכיירסולפנייא ערעדנא וצ ןוא רעטסיימרעגריב םוצ טעדנעוו

 ףעייז טימ ןעגנולעג םיא זיא'ס ןוא ןשטייד עקיטרָא יד ןשיווצ
 טרעדנוה ןוא עיצובירטנַאק א ףיוא שוריג םעד ןטייברַאפ וצ ףליה
 ןריציפַא רַאּפ ,ייז ןיא ךיז טגיפעג סע סָאװ ץלַא טימ ,תוריד ענייש
 .טכַאמ-עיצַאּפוקָא רעד עטמַאַאב ערעכעה ןוא

 טמא לארׂשי-ץרא רעד טָאה רָאי ןבלעז םעניא רעבמעצעד ןיא = |
 ןטלַאהרעד זיא סע זַא ,גרעבמעל ר"ד םעד ןעוועג עידומ עשראוו ןיא
 ,לארשייץרא ןייק טַאקיפיטרעס עזיירנייא ןייא םיא ראפ ןרָאװעג
 עילימַאפ ןייז טימ ןעמוק ךיילג לָאז רע טרעדָאפעגפיוא םיא טָאה'מ
 עשינעילאטיא ןא קיטעט ןעוועג ךָאנ זיא סע ווו עשרַאוװ ןייק

 ןריטרָאּפטנַארט טימ טקיטפעשאב ךיז טָאה סָאװ ,טפַאשלעזעג-ספיש
 טָאטש ןיא טיײרפשרַאּפ ךיז טָאה סע ןעוו ,לארשייץרא ןייק םילוע
 טָאה ,טָאטש יד ןזָאלרַאפ וצ ךיז טיירג גרעבמעל ר"ד זא העידי יד

 גנוטלַאװרַאפ-הלהק רעד ןופ עיצַאגעלעד א םיא וצ טעדנעוועג ךיז
 ןופ טייצ א ןיא ןזָאלרַאפ טשינ יז לָאז רע זא ןטעבעג םיא ןוא
 וצ עיפשמ ידכ ,טָאטש ןיא תינעת א ןפורעגסיוא טָאה'מ .הנכט
 םורא טלעמאזראפ ךיז ןבָאה ןדיי ליפ ןוא גרעבמעל ר"ד ףיוא ןייז
 ,הלהק ןייז ןופ השקב יד טליפרעד טָאה גרעבמעל ר"ד .זיוה ןייז

 ןוא עילימַאּפ ןייז ןוא ךיז רַאֿפ טַאקיפיטרעס ןופ טרינגיזער טָאה

 ,טָאטש ןיא ןבילבעג זיא

 עטמַאַאב דנַאלשטיײיד ןופ ןעמוקעגנָא ןענעז שדוח ןבלעז םעניא
 טָאטשנָא ,טָאטש ןיא טכַאמ עליוויצ יד ןעמונעגרעביא ןבָאה עכלעוו
 רעד ךרוד ןרָאװעג טמיטשַאב ןענעז עכלעוו ןשטייד עקיטרַא יד

 ,ריציפָא .ס.ס א ,רעטיימרעגריב רעיינ רעד .טכַאמ רעשירעטילימ
 ןלייווסיוא ןפרַאד ייז זא ,גנוטלַאוװרַאפ-הלהק רעד טעדלעמעג טָאה

 עשידיי יד םיא רַאּפ ןריטנעזערּפער לָאז רעכלעוו ןשטנעמ ןייא

 טָאה גנוטלַאורַאפ-חלהק רעד ןופ רעדילגטימ יד ןשיוצ .עדניימעג
 טָא ןעמענוצנָא ןעוועג םיכסמ טָאה סָאװ רענייק ןענופעג טשינ ךיז
 ר"ד םוצ טעדנעוועג רעדיוו ךיז טָאה'מ .טמַא ןלופ-תונכס םעד
 ןופ טמַא םעד ןמענוצנָא ןעועג םיכסמ טָאה רע ןוא גרעבמעל
 םגה ,טכַאמ רעשטייד רעד יבגל רעייטשרָאפ ריא ןוא הלהקה-שאר
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 רוד ןיימ ןופ

 "טימ טשינ טעוו רע בוא ,טרַאװרעד םיא סָאװ טסוװעג טָאה רע
 רעבָא ,ןסייה םיא ןלעוו ייז סָאװ ןוט ןוא ןשטייד יד טימ ןטעברא

 ןבָאה סָאװ ןדיי יד ןצישַאב וצ ידכ טָאטש ןיא ןבילבעג ךָאד זיא רע
 רעייז ןיא ןפלעה ײז טעװו רע ןזא ,םיא ףיוא גנונֿפָאה טגיילעג
 ו ןגָאזּפָא ייז רע ןעק עשז יו -- טיונ

 יד ןרירטנעצנַאק ןגעוו תועידי ןעמוקעגנָא ןענעז שזדָאל ןופ

 טיוג טשרעהעג טָאה סע ווו לטריפניווו עשידיי סָאד ,טולַאב ןיא ןדיי

 עמערָא ןופ טרעקלעּפַאב טכידעג ןעוועג זיא סָאװ ,טײקמערַא ןוא

 יד ןוא ,ןעגישַאמ-טנַאה טימ טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,?סעקינפולַאפ
 סָאד ,ייז ראפ ןסָאלשעג ןעוועג ןעגעז ןקירבַאֿפ ענרעדַאמ עסיורג

 יַּפִא ןענעז סָאװ ,ןדיי רעטנעזיוט רעקילדנעצ ןופ ןעלמַאופונוצ

 ףיוא טפשמראפ ןוא ןלַאװק-הסנרֿפ רעייז ןוֿפ ןואוועג ןטיגשעג

 ףעלטעטש עטנעָאג יד .שממ רעגנוה וצ טריפרעד טָאה גנאגרעטנוא

 ערעײז וצ ךעלקעּפ ןקיש ,ףליה ןריזינַאגרַא וצ טלייאצנ ןבָאה

 ךיו ןעמ טָאה םורא טייצ רעצרוק א  ןיא ,טנײרֿפ ןוא טיבורק

 ןדיי יד ךעלקעּפ יד רעביא טשינ ןביג ןשטייד יד זא טסווורשד
 "עגפױא זיא גרעבמעל .ןרָאװעג טקישעג ןענעז יז ןעמעוו וצ

 ןרעלקוצפיוא ידכ שזדָאל ןייק ןרָאֿפ וצ רעבירא ןרָאװעג טרעדַאפ

 ןכלעוו ףיוא ןוא ךעלקעּפ יד ןקיש וצ רעטייוו ךיז טניױל סע וצ
 וצ ןעוועג םיכסמ טָאה גרעבמעל .ןרעוװ טקישעג ייז ןפרַאד גשוו

 ןקידנעטשראפ ךיז טייהנעגלעג רעד ייב טלָאװעג ,שזדָאל ןייק ןרָאמ

 טָאה רע ןעמעוו ,"טָארנדי, ןוֿפ שאר רעד ,ןיקסווָאקמור טימ

 טיבעג ןֿפױא סרעדנוזַאב ןקסע ןשיגרענע ןוא טסיניצ סלא טנעקעג

 - .גואיצרעד םימותי ןופ

 ןוא ןכַאז עסיודג ןיקסוװָאקמור ןגעוו טלייצרעד תליחת טָאה'מ
 רעטעּפש ,וויטַאיציניא ןוא טנַאלַאט ןשירָאטַאזינַאגרָא ןייז טביולגעג

 רעשטייד רעד טימ ןעגנואיצאב ענייז רַאפ טלעדַאטעג םיא ןעמ טָאה

 ןבעגעגרעביא ןענעז סע טנעה סנעמעוו ןיא ,ןוואביב טימ ןוא טכַאמ

 יד רַאֿפ טעבראיסגנַאװצ ןוט טזומעג ןבָאה טָאװ ,ןדיי יד ןרָאװעג

 | | | .ןשטייד
 "עג םיא ,ןעמונעגפיוא ךעלטניירפ ןגרעבמעל טָאה יקסווָאקמוד

 טָאה רע סָאװ סעיצוטיטסניא-ספליה ןֹוא ןטעברא עלא יד ןזיוו

 טימ ןפערט טשינ ךיז לָאז גרעבמעל זא ןוטעג ץלא ןוא ,ןפַאשעג
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 םיובנירג קחצי

 טימ ןעוועג םיכסמ טשינ ןבָאה סָאװ םינקסע עשיטסינויצ ענעי
 טָאה טכַאנ עצנַאג א ,ןיקסווָאקמור ןופ טייקיטעט ןוא הטיש רעד
 םיא ראפ טָאה רעכלעוו ןיקסווָאקמור טימ טכַארברַאֿפ גרעבמעל
 ןקיליטרַאפ ןליוו ןשטייד יד .סנייז ץרַאה עצנַאג סָאד טקעדעגפיוא
 םעדכרוד ןוא ןטעבראטימ ייז טימ רעבירעד ףרַאד'מ .ןדיי עלַא
 הטילפה תיראש יד ןרעסערגרַאפ ךעלגעמ טייוו יו ןוא טייצ ןעניוועג
 ףרַאד'מ .גנוטכינרַאפ רעד ןופ ןרעוו וצ לוצינ ןסנַאש טָאה סָאװ
 שרעדנא ,אפוג ןדיי יד ןשיווצ טנַאה רעקרַאטש טימ םינינע יד ןריפ
 ףסערפפיוא ןרעדנַא םעד טעוו רענייא ןוא סָאַאכ א ןשרעה טעוװ
 ,םעטסיסי-טעברַא ןייז ןוא יקסווָאקמור ןופ גנוניימ יד ןעוועג זיא אזא
 רעשזדָאל סָאד סָאװ טייצ עצנַאג יד יירט ןבילבעג זיא רע ןכלעוו

 ,טריטסיזקע טָאה ָאטעג)

 ןריפ טעוו םעטסיס סָאד זא ןעוועג רָאלק זיא ןגרעבמעל רַאֿפ
 ןופ םוחת םעניא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ןדיי יד ןוא יקסווָאקמור
 ןוא ,גנורעדינרעד ןוא טּפַאשטכענק ןופ םוהת א ֹוצ טפַאשרעה ןייז
 טָאה רע .גנַאגרעטנוא ןקידנעטשלופ טימ ןקידנע ךיז טעװ
 טשינ ךיז טָאה רע ,עגַאל רעד ןגעװ גנוניימ רעדנא ןא טַאהעג
 ךרוד ,ןדיי יד ןעװעטַאר ןענעק טעוװמ זא ,עיזוליא ןייק טכַאמעג

 עשירעביור ערעייז ןליפרעד ןוא ןשטייד יד ןעמעלא ןיא ןבעגכָאנ

 ןשטייד יד זא ןלַאפעגנייא טשינ זיא םיא ךיוא םגה ,ןעגנורעדָאפ

 גגוצונסיוא ןוא גנוקירדרעטנוא ןופ ץענערג עדעי ןייגרעבירא ןלעוו

 ןדיי עלא ןופ גנוטכינרַאפ רעלַאטָאט א וצ ןייגרעד טשרע ןאד ןוא
 ס'רעלטיה ןופ ךיז ןסיירניירא םעד ךָאנ טסייה'ס ,1941 רעמוז ףוס

 טרירטנעצנָאק ןשטייד יד ןבָאה ,דנַאברַאפןטאר םעניא ןעיײמרַא
 םעד ראפ טייצ ַא טימ ןיוש .ָאטעג א ןיא ַאילָאװ-ַאקסנודז ןופ ןדיי יד

 תוריזג ערעווש ןייטשוצסיוא טַאהעג ןדיי רעילַאװ-ַאקסנודז יד ןבָאה

 ,ןשטייד יד דצמ ןעגנוגלָאפרַאפ ןוא

 םייב ןטילעגנָא ליפ גרעבמעל ךיז טָאה הלחקה שאר סלַא

 רעד ןגעוו סרעדנוזַאב ,ןשטייד יד ןוֿפ ןעגנורעדָאּפ יד ןעמוקכָאנ ןזומ

 ר"ד ,ןדיי יד ףיוא ןרָאװעג טגעלעגפיורא זיא סָאװ טעברא-סגנַאװצ

 ךוא "ךיי רעצלָאטש רעד. :ןסייהעג ןשטייד יד ייב טָאה גרעבמעל

 טוװרּפעג טָאה רע ןעוו טיוט רעד טָארדעג םיא טָאה לָאמנייא טשינ
 ןענעז עכלעוו ,ןדיי יד וצ גנואיצאב עכעלשטנעמ רעמ א ןרעדָאֿפ.



 /רֹוד ןייֿפ ןופ

 עשטייד יד דצמ ןעגנורעדינרעד ןוא ןייּפ ףיוא טלעטשעגסיוא ןעוועג

 יד ןרעדניל וצ ןעגנולעג ךיוא לָאמא םיא זיא סע רעבָא ,םיניילת

 רעק'דובכב ןֹוא שפניתוריסמ ןייז קנאד א ,ןדיי יד ןופ ןדייל

 וױלב טגעלפ רֶע עכלעו טימ ,םיעשרייצַאנ יד יבגל גנוטלַאה

 ערעטנעג רעדעי ןטימענסיוא ןוא טקַאטנָאק ןכעלטמא ןא ןטלַאהנָא

 ןוא ןריציּפָא ,רעבָאה-טכַאמ עשטייד ענעדיישרַאפ יד טימ גנואיצַאב

 ,ןרידנַאמָאק שרעכעה

 סגנוטכינרַאפ ַא ! ןבױהעגנָא ןשטייד יד ןבָאה 1941 טסברַאה ןיא =

 ,ןאַאג-ַאטרַאװ םעניא עיצקַא

 הלהקה שאר רעקיטרָאד רעד ןעוועג עידומ טָאה שילַאק ןופ

 ןופ םינקז עלא ןעמונעגסיורא ןבָאה ןשטייד יד זא ,ןגרעבמעל וצ

 ןיא רעבירא ייז טדיפ'מ זא ,הנעט רעד טימ טשרמולכ ,םינקז בשומ

 רעבָא ,דנַאלשטיײד ןיא טייל עטלַא רַאפ טלַאטשנַא ןלעיצעפס ַא

 ,טעדרָאמעגסיוא םינקז עלא טָאה'מ זא ןרָאװעג רָאװעג ךיילג זיאמ

 ר"ד םעד ןעוועג עידומ טָאה רעטעברַארזַאב רעשיליוּפ ַא

 אנמלעכ ןיא ןדיי יד ןופ גנודרָאמסױא ןסַאמ רעד ןגעוו גרעבמעל

 םעד ןענופעג ןבָאה סע וװ ,דלַאװ ןטנעָאנ םעניא ,טנעגעגמוא ןוא

 ןסיוװצ ךיילג םעד ןגעװ טָאה גרעבמעל .ןדיי רעטנעזיוט טיוט

 ןבָאה ןדיי יד .שזדָאל ןייק ןוא ךעלטעטש עטנעָאנ יד ןיא ןבעגעג

 טסיירטעג ךיז ןבָאה ןוא םעד ןיא ןביולג טלָאוװעג טשינ תליחת

 ןשטייד יד זא ןלַאפעגנייא טשינ םענייק זיאס .טעיזוליא ינימ לכ טימ

 ןדיי ןסאמ ןדרַאמוצסיױוא ןַאלּפ ןשינַאלוװיײיט םוצ ןעגנאגרעד ךענעז

 רעטשרע רעד ןרָאװעג טכַאמעג זיא אנמלעכ ןיא .גנוטפיגרַאֿפ ךרוד

 טריפעגניירא טָאװ'מ סָאװ ןדיי רעקילדנעצ ןטכינראֿפ וצ וורפ

 טמסרַאֿפ ייז ןוא ,ָאטױא-טסַאל טענעטָאלשרַאֿפ שיטעמרעה א ןיא

 םענופ ייז ףיוא ןרָאװעג טּפמַאדעגסיוא זיא סָאװ זַאג ןקיטפיג טימ

 טריפעגסיוא ליורג םעד טָאה'מ ווו טרָא םעד םורא .רָאטָאמי ָאטיוא

 ןטלַאהעג סע טָאה'מ .רעניווונייא-ספרָאד עלא טקיטײזַאב ןעמ טָאה

 .קיטייצירפ ,ןדיי יד ףױא ךחפ א ןפראוו וצ טשינ ידכ ,דוסב

 ןוא ,"ןַאלקיצ, זַאג-טפיג םעד ןעדנופרעד ןעמ טָאה 1942 רָאי ןיא

 "אב ןעמ טָאה ,ןרעלטיה ןופ ריטרַאוװק-טפיוה רעד ןיא ,ןילרעב ןיא

 יעג ךיז ןלָאז סע עכלעוו ןיא ,סרעגאל-טיוט ןלעטשוצפיוא ןסָאלש

 ןטפיגרַאֿפ וצ ןייז דנַאטשמיא ןלָאז עכלעוו ,ןרעמַאק-זאג ןעניֿפ
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 םיובנידג קחצי

 ןעמונעג טלָאמעד טָאה'מ .ךעלגעט ןשטנעמ רעטנעזיוט רעקילדנעצ
 ערעדנא ןוא ענילבערט ,םיצנעיֹוװשָא ןיא ןרעמַאקיזַאג יד ןלעטשפיוא
 | ,ןרעגַאל -טיוט

 יד ןופ גנוטכינרַאפ רעלַאטָאט רעד ראפ טירש רעטשרע רעד
 ידכ ,סָאטעג עסיורג ןיא ןדיי ןרירטנעצנָאק סָאד ןעוועג זיא ןדיי
 טָאה'מ .סרעגַאל-טיױט יד ןיא ייז ןקישסורא סָאד ןרעטכיײלרַאפ וצ
 ,שזדָאל םורא ךעלטעטש יד ןיא סָאטעג יד ןרידיווקיל ןבױהעגנָא
 סָאטעג יד ןיא טעדרָאמעגסיוא בור/ס ןעמ טָאה ערעייז רעניווונייא יד
 ןיא טריפעגרעבירא ןעמ טָאה ייז ןופ לייט םעניילק א ןוא אפוג

 ,גנוטער ןופ געוו א ןעכוז ןבױהעגנָא טָאה גרעבמעל .ָאטעג רעשזדָאל |
 סלא קידלוש-קנַאד םיא טליפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,טניירפ ענייז
 -קעסנָאק יד ראפ טנערָאװעג םיא ןבָאה ,רעוט"ללכ ןוא טצרַא
 ןײק טקנעשעג טשינ יז טָאה רע רעבָא ,ףמַאק ןייז ןופ ןצנעוו
 | .טעברא ןייז ןוטעג רעטייוו ןוא רעהעג

 ןגרעבמעל ןפורעג ןעמ טָאה ,םירופ םוא ,1942 סרַאמ ןיא
 -ַאקסנודז ןייק ןעמוקעג ןענעז סָאװ ןריציפָא ָאּפַאטסעג עכיוה ייווצ וצ
 סקופ ןוא רעטכיר ,ןריציפָא-ָאּפַאטסעג ייווצ יד ,שזדָאל ןופ אילָאװ
 עטסיל א ןלעטשוצ וצ לעּפַאב א ןבעגעג םיא ןבָאה ,ןסייהעג ייז ןבָאה
 רעד ןיא ןרעוו ןעגנַאהעג גָאט םעד ךָאנ ןלעװ סָאװ ,ןדיי ןעצ ןופ
 :טגערפעג טָאה גרעבמעל ,רעייטשרָאפ"הלהק יד ןופ טייהנעזעוונָא

 זיא רעפטנע רעד -- ?ןדיי ןעצ עקיזָאד יד ןופ דלוש יד זיא סָאװ
 ערעייז ןריויטָאמ טשינ ןפרַאד ןריציפָאדָאּפַאטסעג יד זא ,ןעווגע
 ןענעז ייז לייוו רַאפרעד זיולב ןעגנַאהעג ןלעװ ןדיי יד ןוא ,ןלעּפַאב
 ןיא ןדיי לָאצ יד זַא ,טרעפטנעעג םעד ףיוא טָאה גרעבמעל ,ןדיי
 ףעצ זױלב טשינ ןוא טנעזױט ףלעװצ טכיירגרעד טָאטש רעד
 םיא טָאה'מ ןוא ּפעלק ןעמוקַאב הבושת רעד ראפ טָאה גרעבמעל
 בוא ןוא ,העש לטריפ א ןופ ךשמ ןיא עטסיל יד ןטיירגוצ ןסייהעג
 רעדניק ייווצ ענייז ןוא יורפ ןייז ,רע טעװ ןוט טשינ סָאד טעװ רע
 ןייז וצ ןעגנַאגעג םייה א זיא גרעבמעל .ענעגנַאהעג יד ןשיווצ ןייז
 ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ לעפַאב םעד ןגעוו טלייצרעד ןוא עילימַאפ

 עילימַאפ ןייז ,עטסיל יד ןלעטשוצוצ טשינ סולשַאב ןייז ןגעוו ןוא

 טגנַאלרעֶד טשינ זיא עטסיל יד ןוא ןעוועג םיכסמ וצרעד טָאה

 ןפ שאר רעד טסוװרעד םעד ןגעוו ךיז טָאה לייוורעד ,ןרָאװעג
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 רוד ןיימ ןופ

 א יורפ ןייז טרירוק טָאה גרעבמעל סָאװ ײצילָאֿפ-לַאנימירק רעד

 עטסיל א טלעטשעגוצ טָאה רענעי ןֹוא ,טיוט ןופ יז טעװעטַארעג

 לגומש ראפ טפָארטשַאב ןוא טקידלושַאב טָאה'מ סָאװ ןדיי ןעצ ןופ

 יֿפָאָאּפַאטסעג יד ןגייצרעביא וצ ןבעגעגנייא ךיז םיא טָאה'ס ןוא

 ןייז ןוא גרעבמעל .עטסיל עקיזָאד יד ןעמענָא ןלָאז ייז ןריצ

 זא טליײצרעד טָאה'מ .ןרָאװעג לוצינ לָאמ סָאד ןענעז עילימַאפ

 םעד ןיא ןדיי ןעגנַאהעג ןטסיּפַאטסעג יד ןבָאה רעטרע ךסא ןיא

 ןבילוצ ןדיי יד ןופ החמש יד ןרעטשרַאפ וצ ידכ ,גָאט ןקיזָאד

 ןענעז סָאװ ןדיי יד .םירופ םוא ןיז ןעצ ענייז ןוא ןע'נמה ןעגנעהפיוא

 ןעצ יד ןופ עיצוקעזקע רעד וצ ךיז ןקוקוצ ןעגנוווצעג ןעוועג

 טָאה גרעבמעל ,ןייוועג א ןיא ןכָארבעגסױא ןבָאה עכעלקילגמוא

 יד ראפ ןזייוסיורא טשינ ןוא ןענייוו טשינ ןלָאז יז זא טגָאזעג

 .טײקכַאװש ןייק ןשטייד

 ,רעטסיײימרעגריב םוצ ןגרעבמעל ןפורעג ןעמ טָאה ילק ןיא

 ןדיי ןופ עטסיל א ןלעטשוצוצ טרעדַָאפעגפױא םיא טָאה רענעי ןוא

 ןייק ןריפרעברא יײז ןָאק'מ ןוא טעברא וצ קיאייפ ןענעז סָאװ

 ,דנַאלשטיײד ןייק ןרעוו טריטַאפטנארט ןלעװ עקירביא יד ,שזדָאל

 ןוא םינקז בשומ ןיא עטלא יד ,סרעגַאל-רעדניק ןיא -- רעדניק יד

 וא ,טרעפטנעעג םיא טָאה גרעבמעל ,רעלעטיּפש ןיא עקנארק יד

 עטריפעגסיורא יד ןופ לרוג רעד ןייז טעװ רעכלעװ טסייוו רע

 רע .עקנַארק ןוא טייל עטלא ,רעדניק ,טשרמולכ "דנַאלשטיײד ןליק ,

 רעקיטכערטרעדינ רעד ןיא ןקילײטַאב טשינ ךיז ןפוא ןיאב טעוװ

 םעד רַאפ ןבעל ןטימ ןלָאצַאב ןפראד טעוװ רע ןעוו וליפא ,טָאט

 ,םענייז גָאזּפָא

 ָאטעג סָאד טלעגנירעגמורא ןעמ טָאה 1942 רעבמעטפעס ןיא

 יּפָא-סגנוטכינרַאֿפ א ןוא טײליָאּפַאטסעג ךרוד ַאילָאװ-אקסנודז ןיא

 ןבירטעגסיורא טָאה'מ .טָאטש ןיא ןיירא זיא ,ס.ס רעד ןופ גנולייט

 תיב ןקיטרָא םוצ טריפעג יז ןוא רעזייה עדעייז ןופ ןדיי עלַא

 עטלא ,רעדניק יד טלייטעגסיוא ןעמ טָאה רעיוט ןרַאֿפ .תורבקה

 טריפעגקעווא ןוא סָאטױא-טסַאל ףיוא ןדָאלרַאֿפ ,עקנַארק ןוא טייל

 ןעמ טָאה ןדיי עקירביא עלא .גנוטכיר רעטנַאקַאבמוא ןא ןיא

 םורא ןעװעג זיא לָאצ רעייז .תורבקה תיב ןפיוא ןבירטעגניײרַא

 רעטנוא טכַאנ עצנאג א ןבילבעג טרָאד ןענעז ייז .תושפנ 0
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 םיובנירג קהחצי

 ירֿפ רעד ןיא טנעגרָאמוצ ףיוא .ןשטייד יד ןופ ךאוו  עגנערטש א
 ןוא לָאצ יד ןרענעלקראפ ןסייהעג טָאה ןוא ,ווָאביב ןענישרעד זיא
 זיא לעּפַאב ןייז .טרעדנוה ףלעווצ זיולב ןבעל םייב ןזָאלרעביא
 ןעוועג זיא ענעבילבעג ןבעל םייב יד ןשיווצ .ןרָאװעג טריפעגסיוא
 וצ טקישעג ווָאביב טָאה רעטעּפש .עילימַאפ ןייז ןוא גרעבמעל ךִיֹוא
 םעד טנידרַאֿפ ךיז טָאה רע זא טגָאזעג םיא ןוא ןגרעבמעל ןפור ךיז
 םיא ןיא רע ,ןלעפַאב ענייז טגלָאפעגסיוא טשינ טָאה רע לייוו טיוט
 טעװ רע זא ןגָאװצ םיא טעוו רע ביוא ,ןייז וצ לחומ טיירג
 ףעפטנע רעד ,ןשטייד יד טימ ןטעבראטימ שודָאל ןייק קידנעמוק
 רעד ןעוועג ןיב'כ :רערָאלק א ןעוועג זיא גרעבמעל ר"ד ןופ
 ןוא ןדיי יד ןציש וצ ןעוועג זיא עבַאגפיוא ןיימ ןוא ,הלהקה שאר
 ליוו ןוא ךַאפ ןטיול טצרא ןא ןיב'כ .ייז ראָפ ןייז וצ לדתשמ ךיז
 בָאה'כ ,ָאטעג רעשזדָאל ןיא ךיוא רָאטקָאד סלַא טקיטפעשַאב ןייז
 טימ ןטעברַאוצטימ וצרעד ןליוו ןייק ןוא גנורַאפרעד ןייק טשינ
 | ,"ַאּפַאטסעג, רעד

 -לָאװער  ייז ןעמונעגסיורא טָאה סקופ ריציפָאזָאּפַאטסעג רעד = }
 ווָאביב ,גרעבמעל ר"ד ןופ ּפָאק ןגעק טלעטשעגנָא םיא ןוא רעוו
 ןדיי םעד ןבעג ןלעװ רימ :טגָאזעג ןֹוא ןטלַאהעגפיוא םיא טָאה
 .ןגרָאמ רעפטנע ןייז ןבעג זדנוא טעוו רע ,ןרעלקַאב וצ ךיז טייצ

 זיא ,תוהבקה תיב םעד טזָאלרַאּפ ןבָאה ענעי יװ םעד ךָאנ
 םיא ןוא ןגרעבמעל וצ ןעגנַאגעגוצ יײצילָאּפ רעד ןופ שאר רעד
 טַאר רע .ןדרָאמרעד וצ םיא ןסָאלשַאב טָאה ווָאביב זא ,טגָאזעג
 סָאװ ןדיי 200 ןופ עּפורג רעד ןיא ןסילשוצנָא ךיז ,רעבירעד םיֹא
 רע ביוא ,שזדָאל ןייק טריפעגקעװַא גָאט ןבלעז םעד ךָאנ טרעוו
 לָאז רע ךעלגעמ רשפא זיא ,ןגיוא סווָאביב ןופ ןדניוושרַאפ טעוװ
 עקירביא יד .ןעוועג םיכסמ טָאה) גרעבמעל ,ןבעל ןייז ןעװעטַאר
 ףגרָאמוצפױא ןרעוו טריטרָאּפסנַארט טלָאזעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי
 ןשיווצ קינַאּפ א ןכָארבעגסױא זיא סע .טסווורעד םעד ןופ ךיז ןבָאה
 טעװ ןרעװ םלענ טעװ גרעבמעל זא רעכיז ןעוועג ןענעז ייז .ייז
 טימ ןבילבעג זיא גרעבמעל .ןדרָאמסױא רַאפרעד עלא ייז ןעמ
 ןעמ טָאה ןגרָאמוצפיױא .תורבקה תיב ןפיוא ןדיי עקירביא עלַא
 ײז טרָאד ןוא עיצַאטסךַאב רעד ֹוצ טריפעג רעבירא ןדיי יִד
 ןיא ןיירא טשינ זיא גרעבמעל .ןענַאגַאװ-טסַאל ןיא טריפעגניירא
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 רוד ןיימ ןֹופ

 ףוס ןייז זא טליֿפעג טָאה רע ,עילימַאפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןָאגַאוד

 .עילימַאפ ןייז רַאפ ןטלַאהַאבסױא ךיז טָאה רע ןוא טנעָאנ זיא
 טימ 'ווָאביב ןענישרעד ןיא ןעגנַאגעגּפָא זיא גוצ רעד רעדייא
 רעד ףיוא .ןווָאביב וצ ןפורעג םיא טָאה'מ ,ןריציּפָאדָאּפַאטסעג יד
 טָאה ,גנונײמ ןייז טרעדנעעג סָאה רע וצ ,ןווָאביב ןופ עגַארפ
 םעניא טריפעגניירא םיא טָאה'מ .,זויטַאגעג טרעפטנעעג גרעבמעל
 ןבָאה ייז .ןריציפָאָאפַאסעג יד ןסעזעג ןענעז סע רו ַאטיוא
 זַא טרעפטנעעג טָאה רע ,עילימַאּפ ןייז זיא סע וװ טגערפעג םיא

 טניז .טרָאפסנַארט ןטשרע ןטימ ןטכענ ךָאנ קעװַא ןענעז ייז
 טנַאקַאב טשינ זיא סע .ןדנוושרַאפ גרעבמעל ר"ד זיא טלָאמעד

 רעדָא ןריציּפָאיָאּפַאטסעג יד ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד יא רע }
 -סעג יד ןיא ןֿפרָאװעגניײרא ןוא שזדָאל ןייק טכארבעג םיא טָאה'מ

 ,עטלײטרוארַאֿפ טיוט םוצ ערעדנא עלא וו ןרעלעקרָאּפַאט
 שילױוֿפ א ראפ ןרָאװעג טלעטשעג ווָאביב זיא 1946 רָאי ןיא

 ךיז ןקילײטַאב ןיא קידלוש ןענופעג םיא טָאה עכלעוו ,טכירעג
 ,שזדָאל ןיא ןדיי טנעזױט קיצעביז ןופ גנודרַאמסױוא רעד ןיא

 שאר רעד ,גרעבמעל ר"ד ןוא ּפָאקסיײװ ר"ד טעד ןדרַאמרעד ןוא

 .היילת וצ ןרָאװעג טלײטרוארַאפ ןוא ,ַאילַאװ-אקטנודז ןיא חלהקה
 ןייז ןכַאמ ןצ אמט ןעװעג םיכסמ טשינ טָאה גרעכמעל ל"ד

 יד ןופ לעפַאב ןפױא טױט םוצ ןדיי ןבעגרעביא ךרוד המשנ
 רעדרעמ יד ראפ ןענַאטשעג רע ןיא ךיי רעצלָאטש ַא יװ ,ןשטייד
 .ךיי ןעמָאנ םעד טקילײהעג טױט ןייז טימ טָאה וא קלָאפ ןייז ןופ
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 רענפעג םהרבא

 ענייא ףיוא לָאמ עטשרע סָאד ןעזעג ךיא בָאה רענפעג םהרבא

 עיצולָאװער רעשיסור רעד ךָאנ ןעגנולמַאזרַאפ ששימרוטש יד ןופ

 יד ןופ ןיירַאפ ןיא ןעמיקעגרָאּפ זיא גנולמַאזרַאפ יד .1905 רָאי ןיא

 ןעוועג זיא רענפעג ווו ,ןביולג ןשידיי ןופ עטלעטשעגנָא-סלעדנַאה

 ןיא ןוא ןרָאי עגנַאל טריטסיזקע טָאה ןיירַאפ רעד ,דילגטימ א
 עיצַאלימיסַא רעד ןופ ןעגנוטסעפ עטסקרַאטש יד ןופ רענייא ןעוועג

 "רעד זיא םזינויצ רעד טניז רעבָא ,טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא

 רעטייווצ רעד ןופ ןוא עשראוו ןיא סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןעניש

 רעד ףיוא ףיֹרגנָא רעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה ,"דנוב,/ רעד סייז

 ילַאנָאיצַאנ רעד :קיטייצכיײילג ןטנָארפ ייווצ ןופ גנוטסעפ רעקיזָאד

 יסעפ יד ןבָאה סע ,רעלַאנַאיצַאנ שיטסילַאיצָאס ןוא רעשיטסינויצ

 ןזאושזרוב ןטלַא ןופ ןרָאטַאלימיסַא זיולב טשינ טקידיײטרַאפ גנוט

 ,עטמַאַאב ענעזעוועג ךיוא ןיירַאפ םוצ טרעהעגנָא ןבָאה סע -- ּפיט

 -- ןטפעשעג ענעגייא טנעפעעג ןוא טַאהעג הנותח ךייר ןבָאה סָאװ

 ,םעד ץוח א רָאנ ,ןטסילַאיצָאס עלַאנָאיצַאנ-שילי}וּפ עיינ ךיוא ןוא

 טריציפיטנעדיא טשינ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטילָאּפָאמסָאק-ןטסילַאיצַאס

 ךיז טײטשרַאפ ,ןבָאה ןוא ןעגנובערטש עלַאנָאיצַאנ-שיליוּפ יד טימ

 ףיוא .ןעגנובערטש עלַאנָאיצַאנ-שידיי יד ןופ ךיוא טכַאמעג קזוח

 ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ,ןעגנולמַאזרַאפ עיסוקסיד יד ןופ רענייא

 ךיא בָאה ,ןעגנובערטש ןוא ןעגנוניימ עלא ןסױטשעגנעמַאזוצ ךיז
 טלָאמעד ךָאנ זיא רעכלעוו ,רענפעג םהרבא ךיוא ןדייר טרעהעג

 טימ לדנַאה-ָארגנַא רַאפ זױה-סלעדנַאה םעניא רעטמַאַאב ַא ןעוועג
 רעקיד'סחוימ ןוא רענעעזעגנָא רעד ֹוצ טרעהעג טָאה סָאװ ,ןזייא

 עכיײר יד ןענעז ןרָאי ענעי ןיא .סעווירפ עילימַאּפ רעשידיסח

 עכעלטלעוו עלא ןיא ןרָאטַאלימיסא יד ןופ רעײגכָאנ ןעוועג םידיסח
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 רוד ןיימ ןופ

 ןשידיי םעד ןוא תודיסח סָאד טרירעגנָא טשינ ןבָאה סָאװ ,םיניגע

 | | ,תד

 עקירדיג :ןרענפעג ןופ ןעזסיוא ןכעלרעסיוא םעד קנעדעג'כ

 "מוא ןוא עיגרענע טקירדעגסיױא טָאה סָאװ טכיזעג א ןוא ,סקווו

 טדערעג ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טָאה רע .טנעמַארעּפמעט ןכעלטנייוועג

 -עטקַארַאכ ןעוועג זיא סָאװ שיליוּפ קיד'הצילמ ןימ א ,שיליוּפ

 ,רעכיב ןופ שיליוּפ טנרעלעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי ראפ שיטסיר

 רעשילײּפ רעד ןוא עכָאּפע רעשיטנַאמָאר רעד ןופ רעדיל ןופ

 ןקרַאטש טימ ןוא תובחלתה סיורג טימ טדערעג טָאה רע .רוטארעטיל

 תובהלתה יד זיא ייברעד רעבָא .ןעגנואיושנָא ענייז ןיא ןביולג

 טלייטעגסיוא ךיז סָאה יז ,טמיוצעג ךיז טָאה יז ,טמיוצעג ןעוועג

 ינוב רעדָא עשיטסינויצ יד ןופ סעדייר עקידרעייפ-םַאלּפ יד ןופ

 .סַאג רעשידיי רעד ןופ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,רענדעד עשיטסיד

 רעכלעוו ןיא ,עדייר ןייז ןופ םיטרפ יד יונעג טשינ קנעדעג ךיא

 ןרענָאיצקַאער, םעד ןגעק רעטרשוו עברַאה טרעדיילשעג טָאה רע

 עראטינַאמוה יד טקידיײטרַאפ טָאה רע ,"םזינויצ ןשיטסיניוװָאש ןוא

 ךיז טָאה רע ןוא ,טייקיטכערעג יד ןוא סערגָארפ םעד ,ןקנַאדעג

 רע טפמעק ךעלטנעגייא זא ןופרעד גנונכער ןייק ןבעגעגּפָא טשַײנ

 ןייז ,ץלָאטש ןשידיי ןייז טגָאטַאב טָאה רע םגה ,עיצַאלימיסַא רַאפ

 .טייקיגעטרעטגוא ןוא הענכה רעדעי יבגל גנוטכאראפ ןוא ןליוומוא

 רעד זיא רעבירעד ,סעכ רימ ןיא טקעוורעד ןבָאה רעטרעוו ענייז

 ןקיטנייה ףיוא זיב ןורכז ןיא רימ ייב ןבילנרַאפ רערעייז קורדנייא

 | גָאט

 -- לעמוט ןוא ןיורבפוא ןופ געט יד -- ןרָאי עגעי טניז
 זא טרעהעג בָאה'כ .קילעפוצ זיולב ןרענפעג טגעגעגַאב ךיא בָאה

 ,טַאהעג הנותח :געװ םענעטערטעגסיוא ןטימ ןעגנַאגעג זיא רע

 טָאה ןוא עשזנַארב זײא רעד ןיא טפעשעג ןגייא ןא טנעפעעג

 -ירט רעד ףיוא ןטערטוצסיורא טרעהעגפיוא טָאה רע ,ןעוועג חילצמ

 עכעלטפַאשלעזעג יד ֹוצ טרעהעג טשינ ןוא ןעגנולמַאזראפ ףיוא ענוב

 | | ,רעוט עשיאייטרַאּפ ןֹוא
 רעשיליוּפ רעד ןוֿפ ןרָאי יד ןיא טנעגעגַאב םיא טימ ךימ בָאה'כ

 המחלמ- טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןעמוקעגפיוא זיא סָאװ ,קילבוּפער
 סיורג א ןופ רעמיטנעגייא ןא ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא רע ןוא
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 סםיובנירג ק?קהחצי

 סלַא עשראוו ןיא ךיז טנעכערעג ןוא טפעשעג קידנערירעּפסָארּפ

 עשיטסינויצ עסיוועג ןיא טכוזַאב םיא בָאה'כ ."גינעק-ןזייא, רעד

 טכוזַאב רעדיוו םיא בָאה'כ ;טגָאזעגּפָא טשינ טָאה רע ןוא םינינע

 טָאה רע ןוא ןטייהנעגעלעגנָא עשיטילָאּפ-לַאנָאיצַאנ ערעזדנוא ןיא

 ןוא טנַאה רעטיירב ַא טימ ןפורעגּפָא ךיז ,טגָאזעגּפָא טשינ רעדיוו

 ,טכילפ ןייז טוט רע זַא טסיוו סָאװ ןשטנעמ ַא ןופ טיײקיצרַאה טימ

 ןגעװ םיא טימ טדערעג ליפ טשינ בָאה'כ .ןרעג ןוא ןבעגעגרעביא

 !סָאװ וצ .םיא וצ ןעמוקעג ןענעז רימ עכלעוו בילוצ םינינע יד

 "טױב טייוו יו ןרעלקוצפיוא םיא ןעוועג קיטיונ טשינ זיא'ס -- 

 ןוא םזינויצ ןיא ,ערעזדנוא טעברא יד זיא סע ךעלצונ ןוא קידנעוו
 טשינ לָאמנייק ןבָאה רימ .,ןליוּפ ןיא ףמַאק ןשיטילָאּפ רעזדנוא ןיא
 ףיוא ןסױטשנעמַאזצ עקילָאמא יד ,ןרָאי עקידרעירפ יד טנָאמרעד

 ןעמעוו עטנַאקַאב עטוג יו טנעגעגַאב ךיז ןבָאה רימ .,ןעגנולמַאזרַאפ

 ןוא םיחוכיוו ןָא ,ןרעדנַא םוצ רענייא טרעטנענרעד טָאה טייצ יד

 ,ןעגנורעלקפיוא

 "-טֿפיוה רעד וליפא ,"טנעילק , רעקידנעטש ןיימ ןרָאװעג זיא רֹע

 הילע ןיימ ךָאנ ןלױּפ ןיא ןכוזַאב עניימ תעב .,רעניימ טנַארעּפיל

 ןעז טשינ ךיז ןלָאז רימ טריסַאּפ טשינ טָאה לארשייץרא ןייק

 יד ,טנעה עקידייל טימ סיורא טשינ םיא ןופ ךיא ןיב לָאמנייק

 יד ןרָאװעג ןסירעגרעביא טשינ זיא זדנוא ןשיוװצ גנודניברַאפ

 .טייצ עצנַאג

 ןעמָאנ סרענפעג ,םוקמוא ןשידיי ןופ געט יד עמוקעג ןענעז סע

 רעשטייז רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא ןרָאװעג טנָאמרעד זיא

 עטשרע יד ןיא טּפוטשעג טשינ ,דימת יו ,ךיז טָאה רע .עיצַאּפוקָא

 טָאה גנוטכינרַאֿפ ןוא םישוריג יד ןופ הפוקת רעד ןיא ,זעייד

 רעביז ןיב'כ ןעמָאנ ןייז ןענָאמרעד טרעהעג טשינ רעדיוו ןעמ
 -סגנוקידײטרַאפ ןוא ספליה יד רעטניה טייטש רענפעג זא ,ןעוועג

 ןשילױפ םעד ,טָאק רָאסעּפָארּפ םעד ןטעבעג בָאה'כ .סעיצקַא

 "ץרא ןרָאפעגכרוד ןזיא רע ןעוו ,דנַאברַאפ-טַאר ןיא ןטעדנַאזעג
 ןגערפכָאנ ךיז לָאז רע ,ועשיביוק ןייק געוו ןייז ףיױא לארשי

 העידי םוש ןייק ןעמוקַאב טשינ בָאה'כ .ןרענפעג ןופ לרוג ןגעוו

 ירעטנוא ןשידיי ןופ ןטכיראב ןעמוקעגנָא ןענעז ןשיווצניא רעבָא

 ןופ ןעמָאנ םעד טנַאמרעד ןעמ טָאה רעדיוו ןוא ,עשראוו ןיא דרע
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 רוז ןיימ ןופ

 ןבילנעג ךָאנ זיא םיא סָאװ .טלעג ןבעגעג טָאה סָאװ ,ןרענפעג

 הפ טכירַאב טעניא .דנַאטשרעדיװ םעד ןטיירגוצוצ ,ףליה ףיוא

 ןשיװצ טנָאמרעד ןעמָאנ ןייז טרעוו דנַאטשפיוא ןופ גנוריפנָא רעד

 עלא יב ,טייז ריא ייב ןענַאטשעג ןענעז סָאװ הלוגס ידיחי ײד

 סָאװ ןעװעג רע זיא יד ןשיװצ ךיוא ןוא ,ןעגנוגנערטשנַא עריא

 עיצקַא יד ןיא ליײטנָא רעייז רַאפ ןבעל רעייז טימ טלָאצַאב ןבָאה

 ןופ םיטרפ ןייק טשינ ןסייו רימ ,דנַאטשרעדיװ ןוא ףליה ןופ

 זיק רעדירב ענייז טימ ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג רע זיא רשפא ,טיוט ןייז

 רשפא ןוא ,יײז טימ ןעמַאװצ ןרָאװעג טקיניײּפעג ןוא עקנילבערט

 יפױא יד ןופ ףמַאק-הרובג ןטצעל םעד ןיא ןלַאפעג רע זיא

 ןײז ײװ טשינ ,רע זיא לָאמ סָאד !רעגַאל םעד ןיא רעלדנעטש

 "רעטניה םעניא ןטָאש ןיא ןבילבעג טשינ ,ןעוועג זיא רעגייטש

 קיבײא טעװ ןעמָאנ ןייז ;סעיצקַא ןוא ןעגנוריסַאּפ יד ןופ טנורג

 תפ דנַאטשפױא םעד טכעלגעמרעד ןבָאה סָאװ ,יד ןשיװצ ןביילב

 יםיחצור עשיצַאנ יד ןגעק ,ןדיי רעװעשרַאוװ
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 ךאלב רזעילא

 רעטייל רעד ןעוועג .גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעשיליוּפ-סערגנָאק רעד ןיא ןשטנעמ סקלָאּפ עיירטעג יד ֹוצ טרעהעג טָאה רע
 טעברא יד טריפעג ןלױוּפ ןיא תמיק ןרק ןופ ַארויב-טּפיוה ןופ
 א ןעועג .החלצה ןוא דנַאטשרַאפ טימ ,ליטש ,תמיק ןרק ןראפ
 ןסירעג טשינ ןוא דובכ ןייק טכוזעג טשינ ,שטנעמ רענעדיישַאב
 ןוא עיטַאּפמיס ,ןעזנָא ןופ ןסָאנעג ךָאד ןוא ןָאנבױא םֹוצ ךיז
 ,טפַאשביל

 "צג טלייוװעג רע ןיא ןצנערעפנָאק דנַאל יד ןופ רענייא ףיוא
 רעד ךיז טָאה ןוא טעטימָאק-לַארטנעצ ןשיטסינויצ םעניא ןרָאװ
 ןפַאשעג ןיא סָאװ ,עיצקַארּפ "רמשמה לע, רעד וצ טרעטנעג
 רעשידייא רעד ןופ גנורעטיירבסיוא רעד ןגעק ףמַאק ןיא ןרָאװעג
 יא רע ןטסיניצ טשינ ךיוא ריא ןיא ןעמעניירא ןוא "לַבעְגֲא
 ןוא ןגלָאפרעד עריא עלא ייב עיצקַארפ רעד טימ ןעגנאגעגטימ
 ויב תמיק-ןרק ןיא ןטסָאּפ ןייז ףיוא ןבילבעג זיא רע .ןלַאפכרוד
 ךרוד ןרָאװעג טריּפוקָא ןענעז ןלױּפ ןוא עשראוו זיב ,ףוס םוצ
 ,סיצַאנ יד

 ןיא טעברַאעג רע טָאה ,םוקמוא ןשידיי ןופ ןרָאי יד ןיא
 ןעפָא ןרָאװעג טריפעג זיא טעברַא יד ןעוו טלָאמעד ,"טניָאשזד;
 .רעטנוא םעניא ןרָאװעג ןוטעג זיא יז ןעוו ,רעטעּפש ךיוא ןוא
 ךיז רע טָאה דנַאטשפױא-ָאטעג םוצ ןעגנוטיירגוצ יד ייב ,דרע
 םעניא רעײטשרַאֿפ עשיטסיניצ יד ןופ רענייא יװ טקילײטַאב
 ןרָאװעג טרידווקיל זיא דנַאטשּפױא רעד ןעוו .טעטימָאק ןלַאנָאיצַא;
 ןופ טעברא יד ךיז טָאה ,ןרָאװעג טנערברַאּפ זיא ָאטעג סָאד ןוא
 יד ףליה ןבעג ןיא טרירטנעצנָאק ענעבילבעג ןבעל םייב יז
 "-ורּפ טָאה'מ .ןריּפַאּפ עשירַא ףיוא ןטלַאהַאבסױא ךיז ןבָאה סָאװ
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 רוז ןיימ ןוֿפ

 טעטמיָאק רעד .ןרעגַאלטױט יד ןופ ןשטנעמ ןעװעטַאר טריב

 תושר ןייז ןיא טַאהעג טָאה ,טעבֹרַא יד טריפעג טָאה סָאװ

 ךעו ןוֿפ ןרָאװעג טקישעג ןעגעז סָאװ ,םימוכס עקידנעטײדַאב

 רעשיליוּפ רעד ןופ גנולימרַאפ רעד ךרוד םילשורי ןיא הלצהח

 ןא ןענַאטשעג זיא לעּפַאב ריא ֹוצ סָאװ ,ןָאדנָאל ןיא גנוריגער

 סע .דנַאל ןיא דרערעטנוא רעטרינילפיצסיד ןוא רעטריזינַאגרָא

 "רא םענופ ןכָאלב ןעװעטַאר ֹוצ ווורּפ א ןרָאװעג טכַאמענ זיא

 טָאה ךָאלב רעבָא ,ַאקסישזרָאקס ןופ טנעגעג רעד ןיא רעגַאל-טעב

 ןעװעטַאר טלָאװעג טשינ טָאה רע ,וצרעד ןעוועג םיכסמ טשינ

 סיצַאנ יד עכלעוו ,ןדיי קיצפופ ערעדנא ןופ זײרּפ ןראפ ןבעל ייז

 ןייז ראפ ,ףָארטש וװטטקעלָאק סלַא ,ןסָאשרעד ךיילג ןטלַאװ
 ןיירא זיא רעטילימ עשיטעיווָאס סָאד ןעוו ,רעגַאל ןופ ןפױלטנַא

 טריפעגרעבירא ןוא ןרעגַאל יד טריאוקַאװע ןעמ טָאה ,ןליוּפ ןייק

 .טבעלעג טלָאמעד ךָאנ טָאה ךָאלב .ברעמ ףיוא סעקינרעגַאל יד

 רעגַאל םענופ סופ ֹוצ ןעגנַאגעג רע זיא םירבח ענייז טימ ןעמַאזוצ

 ,עקָארק יב רואשאילפ ןיא רעגַאל םעד זיב ַאקסישזרַאקס יב

 טַאהעג ןיוש ןענעז רעטילימ ןשיטעיווָאס ןופ ןעגנולײטּפָא יד

 ןיוש ןבָאה סנעטסַאּפרָאֿפ עשיסור ןוא לסייוו יד ןעגנַאגעגרעבירא

 רעטילימ עשטייד סָאד ,ןליוּפ-ברעמ ןיא ןעיײסָאש יד וצ טכיירגרעד

 ןגערב יד ייכ סעיציזָאּפ ןעמענרַאפ וצ ידכ ,ןטערטעגּפָא לענש זיא

 ןשיסור ןופ שרַאֿפ םעד ןטלַאהפיוא ןריבורּפ ןוא ,רעדָא ךייט ןוֿפ

 טָאה סָאװ ךַאֹו עשטייד יד .טגלָאפרַאֿפ ייז טָאה סָאװ ,רעטילימ
 ןבעל ןגייא ריא רַאֿפ טגרָאזעג רעמ טָאה ענעגנַאפעג יד טריפעג

 .ענעגנַאפעג יד רַאפ רעדייא

 ןגעקטנַא ןעגנַאגעג ןוא ןֿפָאלטנַא ןענעז עקיטומ רעמ יד

 לָאז רע ,םיא ףיוא ןקריוו טווורּפעג ןבָאה םירבח סכָאלב .ןסֹור יד

 זיא רע .וצרעד ןעװעג םיכסמ טשיג טָאה רע ,ןפױלטנַא ךיוא

 ןייז וצ קיטליגכײלג ןעװעג ,תוחוכ ַא ןעוועג סיוא טזייוו ,ןיוש

 .תונכס ןוא ןעגנורעטש יד רַאֿפ טַאהעג ארומ טָאה ןוא לרוג

 ,ןזואהטַאמ ןייק ןרָאװעג טריאוקאוע רע זיא ווָאשַאלּפ ןופ

 טרָאד .דנַאלשטיײד ןיא ןרעגַאל טיש עטסקילורג יד ןופ רענייא

 זיא וצ ,טנַאקַאב טשינ זיא סע .ןדנווושרַאפ ןרוּפש ענייז ןענעז

 עלא יו ,ןואהטַאמ ןייק געוו ןפיוא ןרָאװעג טעדרַאמרעד רע
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 םיובנירג קהצי

 יז ןעוו ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד ןנעז סָאװ ערעדנַא

 "רעד זיא רע רעדָא ,ןייג וצ טַאהעג טשינ חוכ ןייק רעמ ןבָאה

 ,טיוט ןייז ןענופעג טרָאד ןוא ןזואהטַאמ ןייק ןעגנַאג

 לעפַאב א ןבעגעגסיױרא רעלמיה טָאה 1945 רעטניוו ףוס

 -ימ שינַאקירעמַא ןופ טנעה יד ןיא ןרעגַאל עלא ןבעגוצרעביא

 דלַאב רעבָא .דנַאלשטיײד ןייק ןעגנורדעגניירא זיא סָאװ רעטיל

 ןרעלטיה ןופ לעּפַאב ַא ןרָאװעג טכעלטנעפערַאֿפ זיא םעדכָאנ
 ןוא ענעגנַאפעג רעגַאל עלא ןדרָאמוצסױא טרעדָאפעג טָאה סָאװ

 ,ןרעגַאל יד ןטכינרַאפ
 ,ןעמוקעגקירוצ טשינ ןזואהטַאמ ןופ זיא ךָאלב
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 ענזיצאק רעטלא

 טשינ ךיא בָאה ןבעל ס'צרפ ןופ ןרָאי ןעצ עטצעל יד ןיא

 רעד .ןזיוה ןייז ןיא רעייגנייא ןוא םיברוקמ ענייז וצ טרעהעג

 ,עיצקַאער רעד ןופ ןוחצנ רעד ,עיצולָאװער רעד ןופ םערוטש

 יעדנַאגוא םעד בילוצ גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא סיזירק רעד

 רעד ןופ גנוקרַאטשרַאפ יד ןוא ןלצרעה ןופ טוט רעד ,גָאלשרָאפ

 "רעד ךימ ןבָאה --- גנוגעווַאב רעשיטסילאיצָאס-שיטסילַאירָאטירעט

 םוצ טרעהעג טשינ בָאה'כ ,לוש ןייז ןוא ץצרפ ןופ טרעטייוו

 וצ ן'צרפ םורא טרירטנעצנָאק ןרָאי יד ןיא ךיז טָאה סָאװ זיירק

 .ענזיצַאק ךיוא טרעהעג טָאה סע ןכלעוו

 יקסנַא .ש ןופ טױט ןכָאנ םיא טימ טנעגעגַאב ךימ בָאה'כ

 רעד ןופ ןוחצנ םעד ךָאנ ,לױוּפ ןיא ליזַא ןענופעג טָאה סָאװ

 תוחוכ עטנעפָאװַאב יד ןֹופ הלפמ רעד ןוא עיצולָאװעד-רעבָאטקַא

 .טרעהעגנָא טָאה יקסנַא עכלעװ וצ .ד .ס רעשיסור רעד ןופ

 ןיא ןענזיצַאק טימ טריפעגפיונוצ ךימ טָאה האווצ ס'יקסנַא

 יפיוא יד עדייב זדנוא ףיוא טגיילעגפיורא יקסנַא טָאה האווצ ןייז

 הסנכה רעד טימ ךיז ןצונַאב ןא םיבתכ ענייז ןבעגוצסיורא עבַאג

 עשיפַארגָאנטע-שירָאטסיה יד ןופ גנוציטשרעטנוא רעד רַאפ יז ןופ

 רעדעי ןיא .םילשורי ןוא עגליוו ,דַארגָארטעּפ ןיא ןטפַאשלעזעג

 ענַײז ןופ קלח ַא טרינַָאֿפעד יקסנַא טָאה טעטש יירד יד ןוֿפ

 | .ןעגנולמַאז עכייר

 ןוא ,טױט סיקסנַא ךָאנ ןענויצַאק טמ טנעגעגַאב ךימ בָאה'כ

 -רעביא טָאה ענזיצַאק .טעברא יד ךיז ןשיווצ טליײטרַאפ ןבָאה רימ

 ןוא ןיקסנַא ןופ קרעװ עלא שידיי ףיוא ןבעגסיורא סָאד ןעמונעג

 "תושב רעזדנוא .ןיקסגא ןופ השורי רעד טימ גנוריפנָא יד ךיא

 יץרא ןייק הילע ןיימ זיב ןרָאװעג טריפעג זיא טעברא עקיד'תופ
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 ביוננירג קהחצי

 שידיי ןיא ןיקסנא ןופ קרעוו עלא ,1922 רָאי ףוס םוצ לארשי
 גַאלרַאפ םעניא ןענישרעד ןענעז שיאערבעה ןיא דנַאב ןייא ןוא
 ןענישרעד ןענעז עיצילַאג ןברוח ןגעוו רעכיב יירד .קרעבערש ןופ
 ,גַאלרַאפ-לביטש םעניא

 .טעברא רעזדנוא ןסירעגרעביא טָאה ,המחלמ-טלעוו עטייווצ יד

 -עג טָאה רע תעב ,עיצילַאגחרזמ ןיא ןעמוקעגמוא זיא ענזיצַאק
 -עגניירא ןיחא ןענעז סָאװ ,ןשטייד יד ראפ ןפױלטנַא טוװרּפ
 -יצַאנ עשיניארקוא ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמרעד זיא רע ,ןעגנורד
 -ךעלטיה יד ןופ ןעמוקניירא םעניא ןעזעג ןבָאה סָאװ ,ןטסילַאנָא
 ,רקפה זיא טולב שידיי זא לַאנגיס א סעדרָאה

 סָאװ סָאד ןריגערָאק וצ ידכ ,ןטקַאפ יד רעביא ָאד ביג'כ
 ןַאמַאר סענזיצַאק וצ ריפניירא ןשיפַארגָאיב םעניא ןבירשעג זיא
 "עכַאװש יד ןוא עקראטש יד

 -סיוא םעניא טעברא רעקיד'תופתושב רעזדנוא ןופ ךשמ ןיא
 טימ טנעגעגַאב ךימ ךיא בָאה ,האווצ סיקסנא ןופ טעטימָאק-ריפ
 טשינ ןענעז ייז ,זיוה ןיא רימ ייב רעדָא ןעגנוציז ףיוא ןענזיצַאק
 תועד יקולח ןייק ןעוװעג טשינ ןענעז'ס .טפָא רעז ןעמוקעגרָאפ
 ןזָאר ףסוי רעב ,רערעזדנוא רַאטערקעס רעד ןוא זדנוא ןשיווצ
 ןריפ געלפ ןוא זדנוא ןשיװצ ןַאמ-סגנודניברַאֿפ רעד ןעוועג זיא
 םעד ךָאנ ,לָאמַא .טייקנעדירפוצ סגעדייב רעזדנוא וצ םינינע עלא
 ןעמוק טגעלפ ,ערעזדנוא טעברא עקיד'תופתושב יד ןקידיילרעד
 ןיא קיטילָאּפ רעשידי רעד ןגעוו סעומש א וצ ןזדנוא ןשיווצ
 רימ ןבָאה םיחוכיוו ןייק .ג.ד.א ןעמעלבָארּפ עשיטסינויצ ןגעוו ,םייס
 ַא זיא רע זא ,טסוװעג בָאה ךיא ,ךיז ןשיװצ טריפעג טשינ
 טעברַאעג ןבָאה סָאװ ןטסינומָאק יד וצ טנעָאנ טייטש ,רעקניל
 ךיא ןיב ,טציא ןיימ ךיא יװ ,םעד בילוצ ןוא ,דרערעטנוא ןיא

 ןייק טרירגנָא טשינ ןוא סעגַארפ עניימ טימ קיטכיזרָאפ ןעוועג
 וא חוכיו א וצ ןריפרעד טנעקעג ןבָאה סָאװ ,ןעמעלבָארּפ
 | ,קימעלָאּפ

 .םייה א ךיז וצ ןדַאלעגנייא טשינ לָאמנייק ךימ טָאה רע
 ןרַאפ רענייא סערעטניא ןייק ןענופעג טשינ ,סיוא טעז ,ןבָאה רימ
 -ָאפ רעטנעכייצעגסיוא ןא זיא רע זא טסוװעג בָאה'כ .ןטייווצ
 -ניא "ןעמענפיוא ןוא ןליוּפ ןיא ןזיירמורא געלפ ןוא ףַארגָאט
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 רוז ןיימ ןופ

 ןראפ ןסָאג יד ןיא ןוא ךעלטעטש יד ןיא ןפיט עטנַאסערעט

 ןעזעג טשינ םינפ ַא ,טָאה רע רעבָא ."סטרעוורָאפ, רעקרָאונ
 ךימ ןגָאלשעגרָאפ טשינ לָאמנייק רימ ןוא "?ּפיט , ןייק רימ ןיא
 ןטעבעג טשינ לָאמנייק ךױא םיא בָאה ךיא ,ןריפַארגָאטַאּפ וצ
 בָאה'כ ,ןטייווצ ןופ רענייא עטייוו ןבילעג ןענעז רימ .ןוט וצ סע
 טָאה ענזיצַאק סָאװ ,"טכענ ןוא געט, עמַארד סיקסנַא ןעזעג
 סיקסנא ןיא ןבילברַאפ ןענעז סָאװ ןציטָאנ יד טול טקידנערַאּפ
 ןשיוצ ןעמוקעגרָאּפ ןענעז סָאװ ןסעומש יד טױל ןוא ,ןויכרַא
 ןסיורג א טכַאמעג טָאה עמארד יד .ןינע םעד ןיא עדייב יז
 ,ריא ןיא טלעפעג טָאה סעפע רעבָא ,קיטַאמעט ריא טימ םשור
 "קובד רעד, "וו ןצרַאה ןופ סענורטס יד טרירעגנָא טשינ טָאה יז
 ירעד ֹוצ ןעגנולעג טשינ ןענזיצַאק זיא סע לייוו ,רַאפרעד רשפא
 ןטימ סָאמ יד ןבירטעגרעביא טָאה יקסנַא סָאװ ,גנונַאּפש יד ןריפ
 -=- גנולדנַאה רעד ןופ גנַאג םעניא תוחור ןוא םידש ןריפניירא
 ןופ ןעגנַאגעגסױרא ןיב'כ זא זױלב קנעדעגכ .טשינ ךיא סייוו
 סרעדנוזַאב טשינ ךיז בָאה'כ ,רעטשיוטנא ןא גנולעטשרָאֿפ רעד
 ןענזיצַאק ןופ גנופַאש רעשירארעטיל רעד טימ טריסערעטניארַאפ

 ףעשיטסיניצ ןוא רעשיטילָאּפ ןיימ ןיא ןַאטרַאפ ןעוועג ןיביכ
 | ,הורצ ענעגייא עניימ ןיא ןוא טעברא

 ןענעייל וצ טייהנעגעלעג יד טַאהעג ךיא בָאה ,רעטּפעש טשרע
 ןיא םיסונא יד ןופ ןבעל םענופ עמַארד יד ,"לרעּפ עקנַארק יד
 יד ןוא עקראטש יד, םענייז ןַאמָאר ןסיורג םעד ןוא לַאגוטרַאפ

 ענזיצַאק רימ רַאֿפ ךיז טָאה ןַאמָאר םעד קידנענעייל ,*עכַאװש
 ףיט טָאה סָאװ רענייא יװ ,טכיל רעדנַא ץנַאג א ןיא ,טקעלּפטנַא

 ערעזדנוא ןוא ןבעל רעזדנוא ןופ תומוהת יד ןיא ןעגנורדעגניירַא
 ןופ ןטנורגּפָא יד ןיא ,הביבס רעשייג רעד טימ ןסוטשנעמַאזוצ
 ןברק א וצ ןייגפױא םעד זיב הענכח ןוא גנורעדינרעד רעזדנוא
 ףשטגעמ ןופ גנובירחרעד רעד ראפ ףמָאק ןופ הבזמ ןפיוא הלוע

 ףױא טקעד "עכַאװש יד ןוא עקרַאטש יד, ןַאמָאד םעניא
 א ןופ ןבעל סָאד ןעגנורעדליש ענייז ןיא ענזיצַאק זדנוא רַאֿפ
 עלא ןרָאװעג ןשָאלעגסױא וו ןענעז סע רעכלעוו ןיא ,הפוקת
 ןבײרטרַאֿפ וצ חוכב טשינ ןענעז ןוא ןקנַאצ ייז רעדָא ,רעטכיל

 עקיצנייא יד זיא סָאד .םורא טקיטלעװעג סָאװ שינרעטצניפ יד
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 סיובנירג קמצי

 רוד ןראפ .טנַאקַאב ןיא רימ יי םעד טול ,הבצמ עשירארעטיל
 ןיא ,1905 רָאי ןיא עיצולָאװער רעד ןופ לַאפכרוד םעד ךָאנ ןופ
 יײד-רוָאנַאמָאר רעד ןופ ןרַאצ יד ןופ הלפמ רעד - ןופ געט יד
 .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד יא ,עיטסַאנ

 טגיזעג טָאה סָאװ ,עיצולָאװער רעד ןופ והובו"והות םעביא
 ןוא המחלמיטלעוו רעטשרע רעד ןופ עדנע םייב .דנַאלסור ןיא
 עיצולָאװער רעשיטסיװעשלָאב רעד ןופ ןוחצנ .םוצ :טכַארבעג
 ןוא "בשומה םוחת, ןשידיי םעניא ראווריוו .ןקיטולב ! ַא וצ ןוא
 טקעלפטנַא ךיז טָאה .,עירעּפמיא | רעשיסור רעצנַאג רעד ןיא
 לעקַאש-טכיל רעסיורג א יו ,םיצולח ןופ ץוביק א ןענזיצַאק רַאפ
 ,טולב ןופ לובמ ַא ןיא ,ןכעל ץיבורח ןוא ןטרעטשעצ םעדי ןטימ ןיא

 א ודנוא רַאפ ךרוד עגזיצַאק טריפ ןַאמָאר ןקיזָאד | םעד ןיא
 רעשירארעטיל רעװעשרַאוו רעד ןופ ןּפיט ןופ עירעלַאג עצנאג
 ןוא ריא םורא ךיז טיירד סָאװ ,עיזאושזרוב רעד ןופ ,עימעהָאב
 רערעיײז לייט רעטסערג רעד ,ילרעוט-ללכ רעשיאייטְרַאּפ רעד ןופ
 ןרעו וצ ךײר ערה רצי םעד ,ןויסנ םעד ןייטשייב טשינ ןעק
 -ַאב רעד ןיא ןוא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ טַײצ רעד ןיא

 -רעד ןעמ ןעק ןפיט עקיזָאד יד ןשיווצ .הכולמ רעשילױּפ רעטיירפ

 רעד ןופ ,טַאנעצעמ רעסיורג רעד ,ןיקצַאלק ןוא ןיקסנַא ןענעק
 טעז סע ןוא ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ רוטַארעטיל רעשידיי
 ןיא טּפַאשלעועג רעשידיי רעד ןופ ףמאק רעד ,ענדָאמ סיוא

 ןשינעעשעג יד ןופ רטנעצ םעניא ןעגַאטשעג זיא סָאװ ,ןליופ
 ןיא ץַאלּפ ןייק טשינ ללכ טמענרַאֿפ ,הפוקת רעקיזָאד .רעד ןיא
 ןטָאש ןיא ןרָאװעג טלעטשעג טלָאװ ץלַא סָאד ,ןַאמָאר סענזיצַאק

 טקיטלעוועג ןבָאה סָאװ ,עיצַארענעגעד ןוא שינעלױֿפ רעד ךרוד

 .ןרָאי ענעי ןיא טפַאשלעזעג רעשידיי רעד זופ בעלי םעניא

 ןופ טיוט ןגעוו םיטרפ ןרָאװעג טנַאקַאב רעטעּפש ןעֶנעז .סע
 עשיצַאנ ַא זױלב סָאװ ,םייונע ןוא ןייּפ ןופ טױט ַא -.געגויצַאק
 עקיטשרוח-טולב א ןוא ןדניפרעד טנעקעג) לז טָאה עיזַאטנַאפ
 ' .ןריפסיוא טנעקעג סע טָאה עדנַאב- רעדרעמ -עשיניַארקוא

 ןיא טּפַאכעג ןעמ טָאה ,ענזיצַאק ייֵז ןשיווצ .ףדיי 'עסַאמ א 7

 ןֿפוא טכַארבעג ןוא רעזייה יד ןֹופ ! .ןעמונעגסיורא ,סַאג רעד

 "ַאב ,רעניארקוא ןסַאמ טלעגנירעגמורא ,תורֿבקה-תיב  ןשידיי
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 רוד ןיימ ןוס

 טכַארבעג טָאה'מ ,ןעגנַאטש ןו"א ןוא רעגנערד טימ עטנעּפָאװ
 ךופ לייט א .ןדיי טט'גרהרעד סנעפױה יז הוא ךוא רענענעו

 שט'גרהרעד יד רַאפ רבק-רעדירב א ןבָארגעג ןיוש ןבָאה ןדיי ײד
 ןבָאה .סס יד ,ןדרָאמרעד וצ טמיטשַאב טָאה'מ סָאװ יד ראפ ןוא
 סנעצסרייֿפ ןומה ןשיניארקוא ןראפ ןוא ךיז רַאֿפ טנעדרָאעגנייא
 ןגָאלשעג טָאה ןומה רעטעשויעצ רעד ,ןדיי עכעלקילגמוא יד רעניא
 "פיונוצ םלוע-תיב ןפיוא יד טעדרַאמעג ןא קיד'תוירזכא ןוא דליוו

 רעפרעק עטיוט יד ןגָאלש ןס"יהעג ייז טָאה'מ ,ןדיי עטליונקעג

 ןענעז יײז ,רעדיל עשידיי ןענניז ןסייהעג ,עט'גרהרעד יד ןופ
 טָאה'מ ןעדו ,לעּפַאב םעד ןריפוצסיוא דנַאטשמיא ןעוועג טשינ
 ןעיירש ןבױהעגנָא ייז ןבָאה ןרעולַאװער טימ ןעָארד ןבױהעגנָא יז
 ןקיזָאד םעד טימ טגיננַאב ךיז ןבָאה סיצַאנ יד ,"לארשי עמש.
 ןדיי ענענַאלשעג רעלרעדרעמ יד ןענעז רעמ זא קידנעעז ,ךיל

 ,ןוט וצ חוכב טשינ
 "רעביא לַאנגיס א ןרָאװעג ןבעגעג זיא סע ײװ םעד ךָאנ |

 ןזָאלרַאפ וצ טביולרעד עקירביא יד ןעמ טָאה ,"ליּפש , יד ןסיירוצ

 .תורבקה תיב םעד
 ,עטעדרָאמרעד יד ןשיווצ ןעוועג זיא ענזיצאק רעטלַא
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 רעהיצנייוו המלש ריד

 טקישעג ןענעז ,רעטסעווש ןוא יױרֿפ ןייז טימ רעהיצנייוו ר"ד

 ןיא רעגַאלטױט םעניא ןדיי ןסַאֿפ ךָאנ טימ ןעמַאזװצ ןרָאװעג

 יוזא ,קלָאפ ןייז ןשיוצ טבעלעג טָאה רע יװ יװַא- .םישטנעיוושָא
 א טַאהעג טָאה רע .טױט םוצ םיא טימ ןעגנַאגעג ךיוא רע זיא

 טָאה ןוא ןקילבוּפער רענַאקיועמַא יד ןופ םענייא ןופ סַאּפ-רעגריב

 יד ןופ עּפורג רעטשרע רעד טימ ןעמַאזוצ ןעװעטַאר טנעקעג ךיז

 טקישעג טָאה'מ עכלעוו ,ןטנעמוקָאד עכלעזא .טַאהעג ןבָאה סָאװ
 טא ןופ ןסינעג טלָאװעג טשינ טָאה רע ,רעגַאל ןרעדנוזַאב א ןיא

 ןייז ןזָאלרעביא ןוא ןבעל ןייז ןעװעטַאר וצ  טייקכעלגעמ רעד

 קלָאפ ןייז ןוא טַאהעג טשינ טנעמוקָאד ַאזַא טָאה סָאװ ,רעטסעווש

 ןרָאי ענייז עלא יירטעג טנידעג טָאה רע ןמעוו

 ןדיי ןגעק עיצקַא-סגנוטכינרַאפ רעד ןופ געטיליורג יד ןיא

 רעד טימ טריפעגנָא טָאה רע .טצרַא סלא טעבראעג רע טָאה

 קנַאד א רָאנ .הלהק רעשידיי רעד ןופ גנולײטּפָא-טטייהטנוזעג
 יסױא טשינ ןיא ,ןעמ טלייצרעד ,טעברא רעקיד'שפנ תוריסמ ןייז

 סע ווו ,ןידנעב ןיא ָאטעג ןגנע םעד ןיא עימעדיּפע ןייק ןכָארבעג

 יפיונוצ ןעגנוגנידַאב סנעבעל ןוא ןיװו עכעלקערש ןיא ןענעז

 ןבָאה ןדיי עכעלקילגמוא יד .ןדיי רעטנעזיוט ןרָאװעג טליונקעג

 ןיא ,טייקיטכערטרעדינ ןוא תולפש רעקימורא רעד ןיא ,ןעזעג

 ,רעטער ןוא טניירפ ןקיצנייא רעייז ,רעהיצנייוו ר"ד
 א

 םעניא םייס ןשירעבעגצעזעג ןטשרע םענופ םיא קנעדעגיכ

 ,טנעקעג טשינ רעירפ םיא בָאה'כ .ןלױּפ םענענַאטשעגפױאדיינ

 ,הימחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא ןרָאװעג טנַאקַאב זיא ןעמָאנ ןייז

 י-לַאװרַאפ טסבלעז טקנעשעג טָאה טנַאּפוקֶא רעשטייד רעד ןעוו
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 םוצ ןלַאװ ןעמוקעגרָאפ ןענעז סע ןוא טעטש עשיליוּפ יד גנוט
 יד רַאפ ןקָארשרעד טשינ ךיז טָאה רע ,טאר טָאטש רענידנעב
 ףױא ןוועג רתוומ טשינ ןוא רעריפ עשיליוּפ יד ןופ ןעגנואָארד

 םינינע יד ןריפ וצ ןיילא ,טייהרעמ רעשידיי רעד ןופ טכער םעד

 ,טסינויצ ןייק ןעוועג טשינ זיא רע ,גנוטלַאװרַאֿפ-טָאטש רעד ןיא

 עיצקַא רעכעלטפַאשלעזעג ןךוא רעשישילָאּפ רעדעי ייב רעבָא

 ןעוועג זיא רע ןוא םיא םורא טרירטנעצנַאק ןטסינויצ יד ךיז ןבָאה
 םייס ןיא ןרָאװעג טלייועגסיוא זיא רע ןעװ ,רעריפנָא רעייז
 ןשידיי ןופ ,עיצקַארפ רעזדנוא ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז רע טָאה ,ןיירא

 ודנוא טימ ןעגנַאגעג רע זיא ןעמייס ייווצ ןיא ןוא ,טַאר-לַאנַאיצַאנ

 ,ןגעוו  זוא ןפמַאק ערעזדנוא עלא ןיא

 רעשידיי רעד זופ .לייט םענעי וצ טרעהעג טָאה רעהיצנייוו

 ןופ ןבעל סָאד טבעלעגטימ טָאה סָאװ ,לױּפ ןיא ץנעגילעטניא
 רעד ןופ טיײוו ןעועג ןענעז ייז םגה ,ןסַאמ-סקלָאֿפ עשידיי יד

 .ןעגנובערטש עלַאנָאיצַאנ ןוא רוטלוק רעייז ,ןסַאמ יד ןופ ךַארּפש

 עכלעוו םישודק ןוא ןדלעהיסקלָאפ סיױרא ןענעז יז ןופ אקווד

 ןוא ןויסנ ןוא ןברק ןופ געט ןיא קלָאפ םעד ןענַאטשעגיײב ןענעז
 ,ןברַאטש רעייז ייב ןוא ןבעל ךעייז ייב דיי ןעמָאנ םעד טקיליײהעג

 ליפ ןוא (קַאשטרָאק שונַאיו טדימשדלָאג ןוא זוָאקַאינרעשט יו

 ערעייז ןוא טגַאקַאבמוא ךָאנ ןענעז ןעמענ ערעייז סָאװ ,ערעדנַא

 ןופ ןטנעמָאמ יד ןיִא .ןרָאװעג טקעדעגפיוא טשינ ךָאנ םישעמ

 -עגנייא ךיז טָאה סע וַא ,טריסַאּפ לָאמֶא טָאה ,ליורג ןטסערג
 ךיז ןבָאה ַײז ,ןטסינויצ ןופ רעטקַארַאכ ןוא טסייג רעד ןכָארב

 בירקמ ןופ זיירפ ןראפ הטילפה תיראש יד ןעוװעטַאר וצ טימַאב

 ןענעז ןטנעמָאמ ענעי ןיא ,ךלומ ןשיצַאנ ןראפ תונברק-ןשטנעמ ןייז
 טשינ םיא ,קלָאּפ ןטימ ייר ןייא ןיא ןענַאטשעג ןשטנעמ יד אקווד
 .טיֹוט םעד ןגעקטנא םיא טימ ןעמאזוצ ןעננאגעג ןוא טזַאלרַאֿפ

 רעשיליופ רעד ןיא םיריוטקָאד עשידיי קינעװ ןעוועג ןנעז סע

 זיױלב ןבָאה ייז ןשיווצ ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאֿפ ץניווַארּפ

 תעב ,ןסַאמ-טקלָאּפ "ז ןופ עיטַאּפמיס יד ןברָאװרעד ךיז םידיחי

 ללכב םיריוטקָאד עשידיי לָאצ יד זיא טפַאשרעה רעשיסור רעד

 ,טעטיזררווינוא לעד ףיֹוא ןעגנוצנערגַאב יד בילוצ ,ןיילק ןערועג
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 םיובנירג קתצי

 טגעצָארפ ןעצ זיולב ןוֿפ עמרָאג ֹא טלעטשעגטסעפי ןבָאה סָאוװ
 .ןטנעדוטס :שעשידיוי ראפ

 -ערג יד ןיא ז חוורב הסנרפ טגידרַאפ ןבָאה םִיריוטקַאד . .עשידיי
 ןוא ןסַאמ עשידיי יד ראפ דמערפ ןעוועג בור'ס ןוא טעטש ערעס
 טכיש רעקיזָאד רעד וצ טרעהעג טָאה רעהיצנייוו - ,ןטיונ ערעייז
 ערעייז ןיא ןעגנַאגעג טשינ זיא רע רעבָא ,ץנעגילעטניא עשידיי
 ןרָאװעג ןסירעגטימ זיא רע .םישזער ןשירַאצ םעד תעב ךיוא םיכרד
 -סילַאיצָאס-שיליוּפ ריא ןיא גנוגעװַאב רערענָאיצולָאוװער רעד ןופ
 ןייז וצ ןעזעגסוא םיא טָאה םוינויצ רעד ןוא ,טלַאטשעג רעשיט
 טכילפ רעכעלרעגריב רעד וצ דמערפ ,,גנוגעװַאב ערעגָאיצקַאער ַא
 -ערטש עשיילַאנָאיצַאנ עניו ןוא קלָאפ ןשילױּפ םעד יבגל
 "קצ ןוא ןלַאנַאיצַאנ ןופ שארב םיא ךימ ןעעז ךָאד ןוא -.ןעגנוב
 -עגסיורא ךיז טָאה סע רָאנ יװ ,טָאטש ןייז ןיא רעגַאל ןשיטסיג
 סע סָאװ ,טכער ערעייז ןדיי ייב ןעמענקעווא ליוומ זא ןזיוו
 ןטערטוצפיוא ,טייקכיילג ןוא רשוי ןוֿפ .ןפיצנירּפ יד .טיול ייז טמוק
 יד ,טפַאשלעזעג רעד ןיא עפורג ךעדנוזַאב .א סלא ..ןקריוו .ןוא
 טּפַאשרעה רעד וצ ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עלא ןופ .טפאשרענגעק
 וא גנורעדָאֿפ רעייז ןוא ןידנעב ןיא טייהרעמ רעשידיי א ןופ
 ףיוא ןייז רתוומ סערעטניא ןשילױֿפ ןופ ןעמָאנ .ןיא ןלָאז ןדיי יד
 ףעייז ןגיילפיורא רעגריב בור םענופ טכער .ןּכעלריטַאנ םעד

 טּפַאשלעזעג רעדָא טָאטש רעד ןופ גנוריפנָא רעד ףיוא לפמעטש
 "עג םיא טָאה ןוא רעהיצנייו ר"ד ןופ ןגױא יד טנעפעעג .טָאה
 רעשיטקַארּפ רַאֿפ טפמעקעג טָאה סָאװ .,רעגַאל םעביא טכַארב
 ןפיוא ןוא עירָאעט רעד ןיא ןיולב טשינ ןוא ,גנוקיטכערַאבכיײלג
 םולש ןבָאה טינש ןייז ןופ ןטנעגילעטניא עשידיי עמשדנַא .ריּפַאּפ
 ,ןבעגעגכָאנ טשינ טָאה רע רעבָא ,ןעגנורעדָאֿפ ענעד טימ טכַאמעג
 טכאמעג רע טָאה גנוטכיר רעד ןיא םענייז טירש.:ןטשרע .םעד
 עכיילג ןופ פיצנירּפ םעד יירט זיא סָאװ רעגריב רעשיליוּפ סלא
 רעקיזָאד רעד זַא ןעזעג טָאה רע ןערו ןֹוא ,רעגריב :עלא רַאפ טכער

 טשינ ךיז רע טָאה ,ןטסינויצ .טימ טעברַאטימ רעד ןצ 'טריפ געוו
 רעצנַאג רעד ןופ ךשמ ןיא ייז טימ טעבראעגטימ ןוא ןטלאהעגקירוצ
 ןגעוו םיטרפ יד .רערעדנא רעד ןוא המחלמ  ןייא ןשיווצ הפוקת

 ,ןדיי רענידנעב ןופ הפוקת עיצַארױוקיל רעד ןיא ןבעל  ןייז
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 רוז ןייט ןוה

 םֹוצ ןדיי טקישעג ןבָאה שארב ןענירַאמ טימ טָארגדײי רעד תעב

 ןעגנילעג יז טעװ סע זא גנונפָאה רעד ןיא ,סיצאנ יד ךרוד טיוט

 .טנַאקַאב טשינ זדנוא ןענעז ,הטילפה תיראש יד ןעװעטַאר וצ

 קידנעוורפ טשינ טױט ןגעקטנא ןסָאמ יד טימ ןייגטימ ןייז רעבָא

 ןוא ךיז ןעבילבעג "ירט זיא רע זא ,תודע טגָאז ןעװעטַאר וצ ךיז

 טָאה רע .לױרג ןוא קערש ןופ געט יד ןיא סײהנעגנַאגרַאֿפ ןייז

 ,טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ שארב ךיז ןלעטש ש טגעקעג טשינ

 ,ףמַאק ןופ געוו ןפיוא םוקמוא ןופ ןרָאי יד ןיא ךיוא ייז ןריפ דצ

 ןענעז יז ןעו ,רעריטרַאמ יד םזָאלרַאּפ טי רעבָא סָאה רע

 .ןברַאטשעג יז טימ ןוא טכעלעג יז טיפ .טױט םוצ דעגנַאגעג
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 וואקאינרעשט םאדא -

 רעטשרע רעד ךָאנ טשרע םיא טימ טנעגעגַאב ךיז בָאה'כ
 סָאװ םינקסע עשידיי ענעי וצ טרעהעג טָאה רע ,המחלמ-טלעוו
 סנעבעל רעייז ,טייקיסעמ עשיטילָאּפ ןוא ךַארּפש עשיליוּפ רעייז
 ענעפורעג יוזא יד וצ טרעטנענרעד ייז טָאה רוטלוק ןוא רעגייטש
 ךיז ראפ ןגָאלשכרוד טווװרפעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאטַאלימיסַארָאעג
 טימ קיטייצכיײילג טײקכעלטּפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא געוו ַא
 "הכולמ רעשיליוּפ רעד ןופ גנוקיטסעפראפ ןוא גנוקרַאטשרַאפ רעד
 ףױא לָאמ עטשרע סָאד ןדיר טרעהעג םיא בָאה'כ .טּפַאש
 רע ,רעקרעוודנַאה עשידיי ןופ רָאפנעמַאזוצ רעדָא גנולמַאזרַאפ א
 זיא רע .שילֹּפ טדערעג ןוא ענובירט רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא
 רעקרעװדנַאה עשידיי לייט םענעי ןופ רעריפנָא רעד ןעוועג

 םזיקלָאפ ןשיטסיעיצײטנַא םעד ןעגנַאגעגכָאנ טשינ ןענעז עכלעוו

 עשידיי לייט רעקיזָאד רעד ,רעגנעהנָא ענייז ןוא יקצולירּפ ןופ

 רעקרעוודנַאה רעדנא יד ןופ טלייטעגסיוא ךיז טָאה ,רעקרעודנַאה

 -ללָאּפ ןוא רעלערוטלוק ,רעכעלטפַאשלעזעג ןייז טימ ןעגנוריּפורג

 יז ןופ לײט רעטסערג רעד ,טייקדילָאס ןוא טייקפייר רעשיט

 זיא סָאװ ,ןיילא ווָאקַאינרעשט ,טמיטשעג שיטסינויצ ןעוועג ןענעז

 םויניצ ןיא טבױלעג טשינ טָאה ,ייז ייב טבילאב רעז ןעוועג

 וצ טרעהעג טשינ טָאה רע םגה ,טציטשרשטנוא טשינ םיא ןוא

 טָאה טייקיטעט עשיטילָאּפ טימ .םוינויצ ןופ רשנגעק עוויטקַא יד
 ןבעגעג רע טָאה זיולב לָאמגייא .טקיטפעשאב קינעװ ךיז רע

 ךיא ףיױא ןבירשעגפיוא טָאה סָאװ ,עטסיל א ףיוא ןעמָאנ ןייז

 טכער עלַאנַאיצַאנ ןוא גנוקיטכערַאבכײלג ראפ ףמאק םעד ןָאפ

 ךיז רע טָאה טלָאמעד ךיוא רעבָא .ןליוט ןיא קלָאּפ ןשידיי ןרַאפ

 ליפ ךיז ןבָאװ רעבירעד .ןעייר עטשרע יד ןיא טלעטשעג טשינ
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 רוד ןיימ ךֹופ

 ןענַאטשעג זיא רע אקווד זא טרעהעג טָאה'מ ןעוו ,טרעדנווועג

 "ןדוי יד ןופ טַאר, םעד רעדָא ,הלהק רעװעשרַאװ רעד ןופ שארב
 טשינ ןוא ,ןפורעג יז טָאה טנַאּפוקַא רעשטייד רעד יֹוו ,"עטסלע
 ,גנוניישרעד עקיזָאד יד ןרעלקוצפיוא יוװ טסווועג

 יירד רעדָא רעטייווצ ןופ רעוט-ללכ א זא לָאמַא טריסַאּפ סע

 רעד ןופ ןדנעטשמוא יד בילוצ ןביוהרעד טרעוו הגרדמ רעט

 טּפַאשלעזעג רעד ןופ שארב טלעטשעג םיצולפ טרעוװ ןוא ,טייצ
 ללכ םענופ םויק ןוא ליוװ םעד ראפ תוירחא טימ טעטסַאלַאב

 רע טמענ לָאמַא .עכַאגפױא רעשירָאטסיה א טליפרעד רע ןוא

 טשינ ,תעדה הסיהב יוזא לָאר עקיזָאד יד ךיז ףיוא רענייא אזַא

 "ַעֵגֹּפֶא טשינ ,טירש ןייז ןופ ןטַאטלװער יד סיורָאֿפ קידנעעז

 ןופ טייקידלרוג ןוא סיורג רעד ןוֿפ גנונכער ןייק ךיז קידנעב

 לעװ ךיא; :ןצױאה ןיא טכַארט רע זא ,ךעלגעמ ,ןטַאט ענייז

 ףױא ןעגנונעכערסיוא ןייק ןכַאמ טשינ לעוו ,ןלעטשנייא ךימ
 יז ףיוא סָאװ סעגַארֿפ ןייק ןגערֿפ טשינ ןוא ,עטעמ רשגנַאל

 ןףעק'מ סָאװ ןעװעטַאװ ףרַאדמ ."ָאטשיִנ הבושת ןייק ןעגעז

 טזָאל סע טייוו יו ןרעדניל ןוא ,היח יד ךעלגעמ טייוו וו ןמיוצ

 רָאט'מ, .גנוקירדרעטנוא ןוא גנורעדינרעד יד ,ּפעלק יד ,ךיז
 ןוא ןרָאלראפ יװ ךיז טליפ סָאװ סָאמ-סקלָאֿפ יד ןייז ריקפמ טשינ

 רע טגָאז -- "גנורעטשעצ ןוא בור ףיוא טלעטשעגסיוא זיא

 ףיוא ןרעװ ןכירעצ לֶאְז יז זא ןבױלרעד טשינ רָאטימ, ,ךיז
 ןטערטעצ ןרעװ טָאװ םירעוו ןיא ןרעװ טלעדנַאװרַאפ ,ביוטש

 יד עלא טיײז א ןיא קעװא ןלָאז ,ףרווסיוא ןוא לוונמ ןדעי ןופ

 י"ףמַאק, עלא ,"עיניל רעשיטילָאּפ א, ןיא גנערטש ךיז ןטלַאה סָאװ
 ןיא ןסילשרַאפ ךיז רעדָא דנַאל סָאד ןזָאלרַאפ ייז ןלָאז ;ןשטנעמ

 ,תומשג ערעייז ןופ טייקניר יד ןטיהּפָא ןוא תומא 'ד ערעייז

 םעד רַאפ ,אנוש ןרַאפ ןטעברַא טשינ ןוא ןעניד טשינ ייז ןלָאז

 לעװ ךיא .ןפױלטנַא טשיג לעװ ךיא -- רעקירדַאב ןקידתוירזכא

 סנייטש'מ ,טּפַאשרעה ןיימ ןעמענָא לעוו ךיא ,קלָאפ ןטימ ןביילב

 יַאר לעװ ךיא ןוא -- טגנעה עקיד'אמט עקיזָאד יד ןופ טגָאזעג

 ..ןעוועטאר ,ןעוועט

 יסוא ךיז וָאקַאינרעשט טָאה ,רָאֿפ רימ ךיא לעטש ,יוזא

 ןיא ןבילברַאפ ןיא רע ןעוו ץרַאה םנעגייא ןייז טימ טסעומשעג
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 םיובגירג קהצי

 שאר סלא ןרעוו טמיטשַאב לָאז רע זא טימַאב ךיז טָאה ןוא עשרַאװ
 ,רעקירדַאב עשיצַאנ עשירַאברַאב יד ךרוד "טאר-ןעטסטלע, ןופ

 יד זױלב טַאהעג ןעגנונדרָארַאפ ערעיײז שלא 'ייב ןבָאה סָאװ

 "רָאפ ןיא ןדנעלרַאפ ,וקירדרעטנוא ,ןגָאלשרעד וצ ,הנווכ עקיצנייא
 | ,ןטכינ

 "רעשט ןופ ןשינעלגנַאר יד ןופ םיטרפ יד טשינ ןסייוו רימ = -

 ןייק ןופ טסוװעג טשינ ןבָאה סָאװ ןראה ענייז טימ ןווָאקַאינ

 ןָא גָאט ןטשרע םענופ זַא ,טלייצרעדימ .גנומרַאברעד ןוא תונמחר

 לַאפ ןפױא טפיג עזָאד א ךיז רַאפ טיירג ןטלַאהעג רע טָאה
 ןעז טשסינ טעװ רע ןכלעוװו ןופ טנעמָאמ ַא ןעמוק טעוװ סע ןעוו
 סָאװ טשינ ןסייו רימ .טױט םעד רָאנ געווסיוא רעדנא ןייק

 ואפ ךיז ןלעטשנייא ןייז תעב טבעלעגרעביא טָאה ווָאקַאינרעשט

 רעקירדַאב םעד ןשיווצ ןיילא רענייא ןייטש ןייז תעב ,הדע ןייז

 ןקעדּפָא טעוו ןוא רעטכיד א ןעמוק ךָאנ טעוװ סע ,קלָאפ ןייז ןוא

 -עג ןביוהרעד זיא סָאװ ,ןשטנעמ ןקיזָאד םעד ןופ ץרַאה סָאד

 סָאװ ץרַאה ַא -- רעמרישאב ןוא רעצישאב א ,גיהנמ א וצ ןרָאװ

 "עז ןדנוו רעטנעזיוט ןופ טקיטולב ,קָאטייװ ןיא ךיז טעשטרָאק

 טשינ רָאג ןעק רע ןוא .םיא הורא סָאװ לױרג סעד קידנע
 רע ןוא ,ןהעש ףױא ,געט ףיוא ןטעבּפָא ,ןעיירשּפָא ,ןרעדניל

 ןריסַאּפ טנעקעג טָאה סע זא ,יד רָאנ טסיירט םוש ןייֵק טשינ טָאה

 ןייק ָאטשינ ְךָאד ןיא סע לייו ,לױהג רערעסערג ליפ א ךָאנ

 דנאטשמיא זיא היח-שטנעמ א סָאװ ,לױרג םעד ראפ ץענערג

 -עגמוא ןא רעביא טקיטלעװעג רע ןעוו סרעדנוזַאב ,ןריפוצסיוא

 סא טסייר ןוא ,טריזילַארַאפ סָאװ קערש א טפרַאװ ,חוכ ןרעייה

 טעװ סע .דנַאטשרעדיו א ןופ טיײיקכעלגעמ עדעי שרוש ןטימ

 יב ענייז ןלייצרעביא טעוװ סָאװ רעקירָאטסיה רעד ןעמוק ךָאנ

 ןופ ןטונימ יד ןוא תולפמ עכעלקערש ענייז ןוא תונוחצנ ערעט

 יַּפִא ןעװעטַאר וצ ןעגנולעג םיא זיא סע ןעוו ענייז גנוביוהרעד

 יד ןוא גנוריפסיוא ןייז ןגיילוצפָא רעדָא ,ןיד'רזג א ןעיירשוצ

 טקווחימ זא רָאלק סע טעז רע ןעוו ,הדירי רעייז ןופ ןטונימ

 ןייז ןופ טכַאל'מ ,קלָאפ ןייז ןופ ןייּפ םעד ןוא ןייּפ ןייז רעביא

 שי ראפ טור ףָארטש ַא יװ ןצונוצסיוא םיא זיולב טניימ'מ וא רָארב

 -םוא לָאז רערעדנַא ןײק טשינ ןוא ןיילא רש זא ,קלַאֿפ ןייז
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 / ףוד ןייפ ןוֿפ

 יחצור ןופ טנעה יד ןיא ןבעגרעביא ייז ןוא תונברק יד ןכוז

 .ןסיוו טשינ ייז ןוֿפ ןלױו רימ ןוא םיטרפ יד טשינ ןסייוו רימ

 לָאמנײא טשינ רש זיא סיוועג ,טַאהעג תועט ַא רע טָאה יאדוו ַא

 "ַאטשעג ,ןגױבעגּפָארא ּפָאק םעד רע טָאה רעכיז ,ןרָאװעג לשכנ

 טקידערּפעג ןוא קלָאּפ ןכָארבעצ ןוא טקיטייוועצ ןייז רַאֿפ ןענ

 רע טָאה ןגױא יד ןיא ןרערט טימ .ןידה-קודיצ ,טייקינעטרעטנוא

 ןרעו טריפעגסיוא ןלָאז ןשטייד יד ןופ ןלעפאב-ךלומ יד זא ןטעבעג

 "כעלגעמ יד ןבעג טשינ לָאז'מ ןוא "טכַאמ רעשידיי, רעד ךרוד

 ױװיש ערעייז טימ ןריפסיוא סָאד ןלָאז ייז רעקידדַאב יד טייק

 ןעמוק םיא טעוו סע סָאװ ץלא ןביורוצ טעוװ רע לייוו ,טנעה עשינָאל

 תונברק יד ןקינײּפ ןוא תונמחר ןָא ןגָאלש ,ןיירא טנַאה ןיא

 ָאד זיא סע זא טסוװעג טָאה רע ךיוא .ץענערג רעדעי ןָא ענייז

 "רעד רע זא טליפעג טָאה רע ךיוא ,ןמעלַא םעד רַאפ ץענערג ַא

 רע ןעוו טנעמָאמ םעד וצ ,ץענערג רעקיזָאד רעד וצ ךיז טרעטנעג

 קלָאּפ םענעטערטעצ ןייז ןשיווצ ןייטש רעמ ןענעק טשינ ןיוש טעוו

 ןעו ,ןטלַאהסױא רעמ ןענעק טשינ טעװ רע ,םיחצור ענייז ןוא

 רעדירב ענייז ןרעפילסיוא לָאז רֹע ןעגנַאלרַאפ םיא ןוֿפ טעוצמ

 -= טסוװעג רע טָאה טלָאמעד ןוא ,שממ טוט םוצ ןוא ןייּפ וצ

 רע סָאװ טפיג עזָאד יד ןעװעטַאר דנַאש רעד טָא ןופ םיא טעוו

 ךיז ןיא ןגנערבפיוא ןעק רעדעי טשינ .ךיז ייב ןגָארטעג טָאה

 ,ֿפָאק םענעביוהעגפיוא ןא טימ הדיקע רעד וצ ןייג וצ חוכ םעד

 ןופ ךיז ןקיטייזַאב וצ תוחוכ עני טקעלקעג זיולב ןבָאה םיא

 םיא ראפ םוניהיגא ןיא ןרָאװעג טלעדנַאװרַאפ ןיא סָאװ ןבעל

 .ץענערג רעד וצ ןעמוקענוצ זיא רע ןעוו -- קלָאּפ ןייז ןוא

 רע םיא ךופ טגנַאלרַאפ ןבָאה םיחצור ןוא רעקינייּפ יד ןעוו

 ןרעװ טקישעג ןפרַאד סָאװ ןדיי ןופ עטסיל א ןלעטשוצ לָאז

 ,קירוצ רעמ טשינ טמוק'מ רעכלעוו ןופ ,טעבראדעגרָאטַאק ףיוא

 רעטנעזיוט ןנעגרעביא לָאז רע זא םיא ןופ טרעדָאפעג טָאה'מ ןעוו

 סע וא ןרָאװעג רָאלק םיא רַאֿפ זיא ,טױט ןרעכיז א ףױא ןדיי

 ןקיטייזַאב וצ :הרירב עקיצנייא ןוא ןייא יד ןבילבעג םיא זיא

 .רעדירב ענייז ראפ זיילּפָא ןא ראפ ןבעל ןייז ןבעג ,ךיז

 טָאה טױט ןייז :טסיזמוא ןוועג זיא רענייז ןברק רעד רעבָא

 ןסַאג יד ןיא טּפַאכעג ןעמ טָאה "ןֿפַאלקש , יד :טעװועטַארעג טשינ
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 םיובנירג קהחצי

 ןופ ןוא ,ץַאלּפ (עיצקעלעס) "גַאלשמוא, םעד ףיוא טכַארבעג ןוא
 ןרעוו וצ טקיטשרעד זיב טקירדעגפיונוצ ; ןַאב-טיוט רעד ןיא טרָאד
 ,ןרעמַאקיזַאג יד ןיא טריפעג ייז ןעמ טָאה ןענָאגַאװ ענעסָאלשעג ןיא

 טנעקעג ךיז יוזא רָאנ טָאה -- וָאקַאינרעשט ןופ געוו רעד
 טָאה ןוא ץענערג רעטצעל רעד ייב ןעזעג ךיז טָאה רע .ןקידנע

 םעגייז ןעמָאנ םעד ךיוא ,טיױט ןייז טימ המשנ ןייז טפיוקעגּפָא
 רע רעבָא .טקילײהעג רע טָאה קלאפ ןייז ןופ ןעמָאנ םעד ןוא
 לָאבמיס ַא ןיא ןרעוו וצ טלעדנַאװרַאפ ןעוועג הכוז טשינ טָאה
 ןיא ןוא ןייּפ ןיא ןעגנַאגעגסױא זיא סָאװ ,םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ
 טשינ ,קלָאפ סָאד טרימראלא טשינ טוט ןייז טימ טָאה רע .טנעלע

 רעד ןיא קעוװא ןכָארבעצ ןוא ליטש רָאנ ,ףמַאק םוצ םיא ןפורעג
 ,,,טייקיבייא



 יירד

 ןייטש וצ ןעשטײדיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טמיטשַאב ןגעז יירד
 ,עשראוו ןיא תולחק עשידיי יד ןיא "טארךטסלע, ןופ שארב
 ןענעז סע ווו -- עיזעלשרעביוא ןוא עיבמעלגַאז ןיא ןוא שזדָאל
 :גנורעקלעפַאב רעשידיי רעסורג א טימ טעטש יירד ןעװעג
 ןיא ןעוועג ןענעז יירד יד .ץיװָאטַאק ןוא ץיווָאנָאסָאס ,ןידנעב
 רענעזעוועג רעד ,וָאקַאינרעשט םַאדַא רעינעשזניא -- עשרַאװ
 -- שזדָאל ןיא ;1920-22 ןרָאי יד ןיא טַאנעס ןשילוּפ ןופ דילגטימ
 יַּפֶא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטסינויצ ערעטלע יד ןופ ,יקסווָאקמור םייח
 ראפ טלַאטשנַא ןא ןפַאשעג ןוא גנואיצרעדי-רעדניק טימ ןבעגעג
 (קינָאמ) השמ ןוא ,שזדָאל ייב קעוונלעה ןיא םימותי עשידיי
 רעביא טפאשרעה יד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא'ס ןעמעוו ,ןירעמ
 .עיזעלש'רעביוא ןיא (ןָאיאר ןבורג-ןליוק) עיבמעלגַאז ןיא ןדיי יד

 יד ןענעז ןליוּפ ןיא "ןטַארנדי, יד ןופ רעריפנָא עלא ןופ
 ןוא ןבעל ,םישעמ ערעיײז ךרוד ןרָאװעג טנַאקַאב יירד עקיזָאד
 .טיוט

 ןופ טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא ןענעז ןירעמ ןוא יקסווָאקמור
 ןרָאװעג טלעדנַאװרַאפ טַארנדוי יד ןופ רעריפנא סלא ןריטמַא רעייז
 ןדיי ןבעגוצרעביא טרעגייוועג טשינ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןענַאריט ןיא
 רעכיז ףיוא קידנעסיוװ ,םיחצור עשטייד יד וצ טנעה ענעגייא טימ
 םענעגייא ןטימ ןבָאה יירד עלא .ןעשעג ייז טימ טעוװ סע סָאװ
 ַאּפאטסעג רעד ךרוד ןרעװ וצ טרינימָאנ ןעוועג םיכסמ ןליוו
 -םיוא יד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא טייצ עטשרע יד זיא סע רעכלעוו
 יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו טשרע .סָאטעג יד רעביא טכיז
 ץנעטעּפמָאק עקיזָאד יד ןיא עיצקאיסגנוטכינרַאפ עקיסעמנַאלּפ
 עטלא יד ,שארב ןרעלמיה טימ .ס.ס רעד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא
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 םיובנירג קחצי

 ןוא "הדוגא , ,ןטסינויצ יד ןופ רעריפנָא עקיידובכב ןוא ענעזעגנָא

 טשינ ןבָאה םינקסע ענעעזעגנָא ערעדנַא ךיוא יו ןעײטרַאּפ ערעדנַא

 .סָאטעג יד טימ ןריפנָא ןופ לוע םעד ןעמענ ךיז ףיוא טלָאװעג

 ןוא תוירחא רערעווש ןופ עבַאנפיוא ןא םעד ןיא ןעזעג ןבָאה ייז

 וצרעד ןדלָאמעג קיליויירפ ךיז ןבָאה רעבָא יירד יד ,תֹונכֹס

 ןעמענרעביא לָאז סָאװ רערעדנא ןייק ָאטׂשינ זיא סע זא קידנעעז
 ,ןטמַא עקיזָאד יד

 זיא'ס ןוא טנעקעג ךיא בָאה ןיקסווָאקמור ןוא ןוװָאקַאינרעשט
 ןפלעה טלָאװעג ןבָאה ייז זא ,םעד ןגעוו קפס ןייק ָאטשינ רימ ייב

 -ןקֵא עשטייד יד ןוא ייז ןשיוצ ןלעטש ךיז ,ןסַאמ עשידיי יד

 יד יבגל רענעלּפ עשינָאלװיײט ערעייז טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןטנַאפ

 ןרעדניל וצ שטָאכ רֹעדֶא ןכַאמ וצ לטבמ ןעימאב ךיז ןוא ,ןדיי
 יז ןבָאה םעד וצ געוו םעד .ןעגנוגלָאֿפרַאפ ןוא תוריזג ערעווש יד

 -ישראפ ןוא ןעגנוגנערטשנָא-ריזינַאגנָא ןיא ,תונלדתש ןיא ןעזעג

 "רעד וצ ןייז דנַאטשמיא ןלעוו סָאװ ןעלטרָאפ ןוא ןעוטפיוא ענעד

 ךעלגעמ טייוו יוװ ןעיצראפ ןוא ךיז ןפױקּפָא ,תופידר יד ןרעטייוו

 יד זיב ,סעיצקַא- סגנוטכינרַאֿפ ןוא בור יד ןופ גנוריפכרוד יד

 ךיז טעו סע זא טרעלקעג ןבָאה ייז .רעבירא טעוװ טייצ-ליורג

 -רעכירא זיא סע יוװ ייז ,ןדיי ןוֿפ רעטער ןרעוו וצ ןבעגנייא ייז

 ,הנכס ןוא ליורג ןופ םי ןרעביא ןריפ

 טרעהעג בָאה ךיא סָאװ טָאד .טנעקעג טשינ ךיא בָאה ןענירעמ

 ערעדנוזַאב ענייז ןגעוו טגָאזעג תודע טשינ טָאה םיא ןגעוו רעייופ

 ןעוו .סעיצַאקיפילַאװק עשירעוט ללכ ןוא ןטייקיאיײפ-ריזינַאגרָא

 ,גיהנמ א ןרעוו וצ ןסירעג ךיז רע טָאה ןרָאװעג "הלגתנ, זיא רע

 .גנוריפנא רעד וצ ןטַאדידנַאק ןייק ןעוועג טשינ ןענעז סע ווו טרָאד

 ןעוועג ןענעז סָאװ ןדיי יד ןפיוקוצסיוא טבערטשעג טָאה רע

 ןיא סע ליפיוו ,ליפ זא טלָאװעג טָאה ןוא טפַאשרעה ןייז רעטנוא

 ,םולש םעד ןבעלרעד ןֹוא ןטלַאהכרוד ןלָאז ,ךעלגעמ רָאנ

 ךיז טימאב טייצ-םוקמוא םעד ןופ רעשרָאפ יד ןופ רענייא

 -ןעגייא יד ופ ךיז ןיא סעּפע טַאהעג טָאה ןירעמ זא ,ןזייווַאב וצ

 עכיױה א וצ ןענירעמ רַאפ זיא סע .,רקשהייחישמ יד ןופ ןטּפַאש

 עכלעוו ,רקשה-יחישמ יד דובכב עגופ זיא ךיילגרַאפ רעד ,הגרדמ

 ייךיי ןופ תוריזג-סגנוטכינרַאפ טריפעגסיוא טשינ סלַאפנעדעי ןבָאה
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 רודז ןיימ ןוש

 ןבָאה םירבח עניײיז ןוא ןירעמ .רעקירדרעטנוא ןוא .םיאנוש עש

 ילת ןרעוו םוצ זיב ּפָארַא-גרַאב רעייז ןיא טלעקיײקעגּפָארא ךיז

 ןרַאה עשטייד יד ןופ לעפַאב םעד ףיוא רעדירב ערעייז ןופ םיניי

 סָאװ ,הלבח יכאלמ יו ייז טימ טצונַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ערעייז

 ןטאט עקיד'תוירזכא עטסקילױרג יד ןופ קייוװצ טשינ ךיז ןטלַאה

 ,םאנסיוא ןָא טעמכ עלא ,ןבָאה ייז .רעדירב-סקלָאפ ערעייז ןגעק

 ערעייז ןוא ןדיי יד רַאפ ןפָא ןיא געוו ןייא זיולב זא ,ןטלַאװעג

 יברעד ,ןבעגכָאנ ןוא ןגלָאֿפ ,ןייז קינעטרעטנוא ; רעייטשרָאפ

 ענעדיישראפ יד זא ,גנוניימ רעד ייב ןטלַאהעג ךיז ייז ןבָאה

 ךרוד ןרעוו טריפעגכרוד ןפראד תוריזג ןוא ןעגנונדרַארַאפ עשטייד

 טעוװ ןשטייד יד ךרוד ייז ןריפכרוד סָאד לייוו ,ןיילא ןדיי יד

 טשינ ןבָאה ייז .דרָאמ ןוא ביור ,ןטייקדליװו טימ ןדנובראפ ןייז

 יז טכַאמ םעטטסיס עצנַאג סָאד זא ןענאטשרַאפ טשינ ןוא ןעזעג

 ייז ןוא ןשטייד יד ןופ טנעה יד ןיא גייצקרעוו ןדנילב א רַאט

 ,עטסקילױרג עמַאס סָאד ןריפסיוא ןוומ ףוס לכ ףוס ןלעװ

 ןעװעג טײרג ןיוש ןענעז סָאװ ןרעמַאקיזאג יד ןיא ןדיי יד ןקיש

 ,1942 רָאי ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ךָאנ קרעוו-ליורג ףעייז וצ

 וַאקַאינרעשט סָאדַא זיולב טָאה עטסלעיי-טארגדוי , יירד יד ןופ

 לעפַאב םעד ןריפוצסוא רעדיא טױט םעד רעסעב טלייוועג

 ןיא טױט םוצ ןדיי רעװעשרַאװ יד ןקיש וצ ןשטײד יד ןופ

 טביױלגעג טשינ דיי ןייק ךָאנ טָאה טייצ רענעי וצ ,עקנילבערט

 -ראפ יד ןביוהעגנָא טימרעד טָאה טכַאמ-עיצַאפוקַא עשטייד יד זַא

 -טנַא רעד ןעמונעגנָא ןיא סע רעכלעװו ןגעוו ,עיצקַא-סגנוטכינ

 -טיה טימ גנוציז רעקידנעדײשטנַא רעד ףיוא סולשַאב רעקיטליג

 טביולגעג ץלַא ךָאנ טָאה'מ .1942 רָאי ןופ ביֹוהנָא ןיא ,שארב ןרעל
 ןוא .ס .ס יד טיירפשרַאפ ןבָאה סע סָאװ ןעגנַאלק יד ןיא

 ןרעגַאלטעברַא ןיא טקישעג ןרעוו ןדיי יד זַא ,ןטנעגַא ָאטַאטסעג

 -ןטאר םעניא םיחטש עטצעזַאב יד ןיא ןוא ,ןטיבעגיחרזמ יד ןיא

 ליױו ,טעד יא תמא לסיבַא ןעװעג ךיױא ןיא סע .,דנַאברַאֿפ

 -רַאטש ןוא ערעגנוי יד ןעמ טָאה ןרעגַאל-סגנוטכיגרַאפ יד ןיא

 טָאהמ רעדייא טעברַא-עגרָאטַאק טימ טקיטפעשַאב ןדיי ערעק

 ןעוועג זיא רעגַאל ןופ רעוטיגנַאגנייא ןפיוא .טיוט םוצ טקישעג ייז

 קילג סָאד טרעסערגרַאפ ןוא דיירפ טכַאמ טעברַא , :טפירשפיוא ןא
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 םיובנירג קחצי

 ןיא זַא ,טלייצרעד טשינ ,ךיז טייטשרַאפ טָאה'מ ."ןשטנעמ ןוֿפ

 שרעדנַא סעּפע טשינ זיא סָאװ "דָאב , א ךיז טניפעג רעגַאל ןדעי

 ךעלגעטיגָאט טױטעג ןרעוו ריא ןיא סָאװ ,רעמַאקיזַאג ַא יװ

 ,ךיז ןדָאב ןיהא ,טשרמולכ ,טריפ'מ עכלעוו ןשטנעמ רעטנעזיוט
 םיניילת יד .רעכיטנַאה ןוא ףייז טנעה יד ןיא ןטלַאה ייז ןוא
 םעד ןגעוו ןסיוורעד ךיז ןלָאז תונברק יד זא ןוטעג ץלא ןבָאה

 זַאג רעד ןעװ טונימ רעטצעל רעד ןיא טשרע תמא ןכעלקערש

 ,טביולגעג טשינ ןדיי ןבָאה עגנַאל םישדח .טקיטשרַאפ ייז טָאה

 .תמא ןקילױרג םעד טָא ןיא ,ןביולג טלָאװעג טשינ

 ןטצעל ןייז ןיא .תמא םעד טסוװעג טָאה ווָאקַאינרעשט

 ךיז םעד ןגעו רע טָאה רעבעגיסלעפַאב ןייז טימ ךערּפשעג

 ךייר ענעפָא יד ןופ רעדָא ,ענייז ןשינערעהוצנָא יד ןופ טסווורעד

 יזא ןלַאפעג טשינ זיא שטנעמ רעד .רעשרעה .ס .ס םעד ןופ

 -עמ ןוא יקסווָאקמור ,עטסטלע-ןדיי ייווצ ערעדנא יד יוװ .קירדינ

 ןבעל ןייז ֹוצ עדנע ַא טכַאמעג רע טָאה םייה א קידנעמוק : ןיֹר
 יד ןכַאמ רָאלק טעװ טַאט ןייז זא ,טרעלקעג רע טָאה רשפא

 סָאװ רעמ ָאטשינ ןיוש זיא סע זא ,ןשטנעמ "טָארנדוי, ערעדנַא

 ןײטשרַאפ טלָאװעג טשינ ןבָאה ןדיי רעװעשרַאװ .ןרילרַאֿפ וצ

 טשינ זיא סע ןוא ,דרָאמטסבלעז ןקיזָאד םעד ןופ ןיימ םעד

 ןיא ןגעוו רָאנ ןטַאט-שואי עקידלַאב וצ ייז ןשיווצ ןעמוקעג

 רעקיטרָאד רעד זא טלייצרעד ןעמ טָאה עיסעלַאֿפ ןיא לטעטש

 ןוא טנוב ןטנעּפָאװַאב א טיירגעגוצ טָאה "טַארנדי; ןופ שאר

 רע טָאה לעפַאב סגנוטכינרַאפ ןגעוו טסווורעד ךיז טָאה רע ןעוו

 -צור יד ןופ ךסַא .לטעטש ןיא רעזייה יד ןדניצרעטנוא ןסייהעג

 ןרָאװעג טנערבראפ זיא לטעטש סָאד ,ןרָאװעג טע'גרהעג ןענעז םיח

 טרָאד ןעכוז דלַאװ ןטנעָאנ ןיא ןּפָאלטנַא ןענעז ןדיי רעטרעדנוה ןֹוא

 ןלַאפ עכלעזַא טריסַאּפ ווו-ץעגרע ךָאנ טָאה רשפא .שינעטלעהַאב ַא

 ןטַאט-שואי עשידלעה עכלעזַא וצ ןדישטנַא ךיז ןבָאה ןדיי וו

 ןבילבעג טשינ זיא רענייק לייוו ,ייז ןופ טשינ ןסייוו רימ רעבָא

 ןלייצרעד סע לָאז רע רעקידעבעל א ייז ןופ
 צ

 .ןופ גע םעד ןעגנַאגעג טשינ ןענעז ןירעמ ןוא יקסווָאקמור

 הטיש רעייז טיול ךיז טריפעג רעטייוו ןבָאה ייז .ןוװָאקַאינרעשט
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 טיובנירג קחצי

 טלעדנַאװרַאּפ ןענעז ייז זיב ,"טמוקלופרַאפ, וליפא יז ןבָאה ןוא
 ץלַא סָאד ןוא .םיחצור יד ייב טכענק עמַאזכרָאהעג ןיא ןרָאװעג

 גנוטכיגרַאפ יד ןדיימרַאפ וצ ,ךעלטשער יד ןעוועטַאר ֹוצ ידכ

 ןוא ןענווװעג טשינרָאג ייברעד ןבָאה ייז רֹעבָא .ןדיי עלא ןופ

 יד זַא וצרעד ןעוועג םרוג זילב ןבָאה ייז ;ןרָאלרַאפ ץלַא

 .ס .ס יד ןופ לָאר עקיטולב יד טריפעגסיוא טָאה ייצילַָאּפ עשידיי

 .רעפלעה ערעייז ןוא טייל

 סעמַאמ עשידיי יד ןופ טרעדַאפעג ךעלנעזרעּפ טָאה יקסווָאקמור

 .ס .ס רעד ןופ לעּפַאב ןטיול רעדניק ערעייז ןבעגרעביא ןלָאז ייז

 םייב ןענַאטשעג ןיילא זיא רע :ןעגנַאעג רעטייוו ךָאנ זיא ןירעמ

 םוצ ןרעוו טקישעג ןלָאז ןדיי עכלעוו טמיטשַאב ןוא טרַאפסנַארט

 .ןבעל ןביילב ןלָאז עכלעוו ןוא טוט
 םעד ןוא חוכ םעד ןעמונעג ןשטנעמ ייווצ יד ןבָאה ןענַאװנופ

 ?תוירזכא אזא וצ טומ ןשינָאלוװייט

 ןילא רשפא טנעקעג ךיז ייז ןבָאה טייצ רעטשרע רעד ןיא

 ןעוט ייז סָאװ טסוװעג ךָאד ייז ןבָאה טלָאמעד רעבָא ,ןרַאנעג

 "ווייט ןקיטולב ,ןקירעיױרט םעד ךיז ןיא טכַארבעגפױא ןבָאה ייז

 ַא ןוֿפ טומ םעד טַאהעג טשינ ןבָאה ייז רעבָא ,טומ ןשינַאל

 יד ןופ םיפוג ענעגייא ערעייז תוחפל ןפיוקוצסיוא ,וװָאקַאינרעשט

 .וָאקַאינרעשט ןוטעג טָאה סע יו -- סיצַאנ יד ןופ טנעה

 צ

 -"רעמ ערעייז ןופ טנעה יד ןיא ןדיי ןבעגרעביא ןופ עגַארפ יד

 ימוא ןשידיי ןופ ןרָאי יד ןיא טשרע ןעמוקעגפיוא טשינ זיא רעד

 .עּפָאריײא ןיא םוק

 יייא ןוא עיזַא ןיא ןדיי יד ראפ ןרָאװעג טלעטשעג זיא יז

 ילֵא ןופ ןטייצ יד ןיא ךָאנ ןוא רעטלאלעטימ ןיא ךָאנ עּפָאר

 ,םוטרעט

 טלעטשעגטסעפ זיא רעטלַאלעטימ ןיא ,ינש תיב ןופ ףוס םוצ

 רעדורב ןייז ןבעגרעביא טשינ לָאז דיי א :הכלה יד ןרָאװעג

 טשינ ןוא ןרעװ טע'גרהעג ןיילא !רעדרעמ ַא ןופ טנעה יד ןיא

 -ראפ ןבָאה טלעטשעגטסעפ הכלה יד ןבָאה סָאװ יד !ןבעגרעביא

 סָאװ ןדיי ןעװעטַאר ןעמ ןעק ןפוא םעד ףיוא רָאנ זַא ,ןענַאטש

 ןופ טנורּפָא םענופ דרָאמ ןוא הנכס ףױא טלעטשעגסיוא ןענעז

511 



 9וד ןיימ ןופ

 ,ןיילת ןוֿפ יועפלעהרעטנוא ןוא רעניד ענעי ןופ ,תועיבצ ןוא רקש
 יַאר, ןופ תילט ןעמורפ א ןיא טשרמולכ ןייא ךיז ןליה עכלעוו
 ןופ םינבר יד .דניז ערעייז ףיוא ןייז רפכמ לָאז סָאװ ?ןעוועט
 טיהעגּפָא טשינ טעװ הכלה יד ביוא זַא ,טסווועג ןבָאה תולהק יד
 רעשידיי רעד ןיא םישזער רעקיטולב ַא ןקיטלעוועג טעװ ,ןרעוו
 ןובשח ןפיוא ןבעל םייב ןביילב ןלעװ טעװ רענייא ,אפוג הלהק
 ןריי ענעי ראפ ןוא .,רעטָאפ ןוא ןֹוז ,רעדורב ןייז ןופ טוט םענופ
 סרעייז ןבעל סָאד ןעװעטַאר וצ חרירב יד ןענַאטשעג ךָאנ ךָאד זיא
 ,טָאג רעיײז ,םינפל ,ןטטַארַאֿפ ךרוד ,טוגימ רעטצעל רעד ןיא
 םעד ןטלַאהעגסיוא טָאה ייז ןופ לייט רעטסערג רעד ,הנומא רעייז
 - חרהט ןיא ןוא השודק ןיא המשנ רעייז טכיוהעגסיוא ןוא ,ןויסנ
 | ,לארשי עמש טימ

 יז ןדיי עקידנעײג טױט םוצ יד ןבָאװ םיניילת טרעלטיה
 .ןבעגעג טשינ הרירב עקיזָאד

4 

 הטיש עקיזָאד יד טייוו יװ ,ןיײטשרַאפ וצ רעווש טשינ זיא'ס
 עדעי ןוא קנַאדעג ןדעי ןדיײײָאטעג יד ןופ טרעטייוורעד טָאה
 יד ןגעק דנַאטשרעדיװ א ןריזינַאגרָא ןופ טייקכעלגעמ עשיטקַאפ
 יו ערעדנא יד וא דנַאטשּפױאיַָאטעג רעװעשרַאװ רעד .םיחצור
 סא ןעעז רעפמעק עשידיי דצמ סעיצקא-המקנ ןוא דנַאטשרעד
 רעשינָאלװיט ןוא ןדנעטשמוא עקיליורג יד יבגל ס1 ַא יו
 ,רעפלעה ערעייז ןוא םיחצור עשטייד יד ןופ קיטקַארפ

 רעייז ןופ םוקמוא ןופ טנורגּפָא םייב קידנעייטש ןבָאה יז
 ןעועג ןענעז יײז יװ ןזָאלרָאפ ןוא טנעלע ,טימַאב ךיז ,קלָאפ
 רעקיטליגכיילג רעדָא רעכעלטנייפ ַא ןופ רבדמ ןקימורא םעד ןיא
 רעניילק א ןיא שטָאכ ,טַאט רעשידלעה רעייז טימ ןפוקּפָא ,טלעוו
 ,סעמַאמ ערעייז ןופ טולב ענעסָאגרַאּפ קידלושמוא יוזא סָאד סָאמ
 ןוא ..ךעלרעדניק עקנינילק ןוא רעדירב ,רעטסעווש ,רעטעפ
 ןענָאמרעד טעװ קלָאּפ עשידיי עקידעבעל סָאד ןעו קידנעטש
 טנַאמרעד ןעמָאנ רעייז ךיוא טעװ ,ןענָאילימ עטכַארבעגמוא ענייז
 ,דובכ טימ ןררעוו
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